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وات بني املعتزلة خمالفة ذات اهلل تعاىل لسائر الذ

 واألشاعرة
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 د/ أرزاق فتحي أبوطه 

  –كلية الدراسات اإلسالمية والعربية  –مدرس العقيدة والفلسفة 

 جامعة األزهر فرع البنات بالقاهرة
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 بحثلخص الم

من المعلوم أن ذات هللا تعالى تخالف سائر الذوات وأن هللا تعالى: "... ليس كمثله 

الرغم من وضوح هذه اآلية نجد البعض قد جعل ذاته تعالى مماثلة لسائر شيء... "، وعلى 

الذوات وصفاته تشبه ما للمخلوقين من صفات وبهذا فقد اشتمل هذا البحث على موقف 

القائلين بمماثلة ذاته لسائر الذوات وما المقصود بهذه المماثلة والرد عليهم كذلك اشتمل على 

 عالى والرد عليهم.وصف المجسمة والمشبهة لذاته ت

فقد ذهب بعض المتكلمين من المعتزلة أصحاب األحوال، إلى أن ذاته تعالى مماثلة 

لسائر الذوات في الذاتية والحقيقة؛ ألن المماثلة المنفية في قوله تعالى: " ليس كمثله شيء " 

وصف هي المماثلة في الصفات المخصوصة الالزمة للنفس دون الذاتية والذاتية عند هؤالء 

مشترك بين الواجب والممكن ومورد القسمة مشترك بين أقسامه، وذات الواجب عند هؤالء 

 تمتاز عن سائر الذوات بمعاٍن زائدة هي أحوال. 

لم يرض أهل الحق من المتكلمين ما ذهب إليه بعض المعتزلة بأن ذاته تعالى مماثلة 

ء بردود عدة منها: أن ذاته تعالى لسائر الذوات في الذاتية والحقيقة وقاموا بالرد على هؤال

تخالف سائر الذوات في الذاتية والحقيقة والمشاركة في مفهوم الذات، أي ما يقوم بنفسه 

ويقوم به غيره صادق على الكل، صدق العارض على المعروض، كما أن وجود الواجب 

الوجود  ووجود الممكن مع اختالفهما بالحقيقة يشتركان اشتراًكا اسميا في صدق مفهوم

 عليهما.

* * * 
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English Summary 

It is known that the Almighty God is contrary to all other things and that God 

Almighty: "... there is nothing like Him ...", and despite the clarity of this verse, 

some have made Himself similar to other qualities and qualities similar to those 

of the qualities and thus included this The search on the position of those who 

say similar to the same and what is meant by this counterpart and respond to 

them also included the description of the stereotype and suspicious of the 

Almighty and respond to them. Some of the speakers of the Mu'tazilah went on 

to say that the same is similar to the other selves in the self and the truth, because 

the exalted analogy in the verse: "Nothing like Him" is similar in the specific 

qualities necessary for the soul without the self and the self. The division is 

common among its sections, and the duty of those who distinguish from all other 

entities is superfluous.  

 The people of the truth did not satisfy the speakers of what some of the 

Mu'tazilites went to that the same Almighty is similar to the other selves in the 

self and the truth and they responded to these responses with several of them: 

that the same is contrary to other selves in the self and the truth and participation 

in the concept of self, On the whole, the bidder believed in the supply, and the 

existence of duty and the existence of the possible, with the difference of fact, 

share a nominal contribution to the truth of the concept of existence on them. 



1082 
 

 مقدمة

ألحد الفرد الصمد المنزه عن الصاحب والولد الذي لييس ليه شيبيه وال بسم هللا الواحد ا

ِض  نظير القائل وقوله الحق: َرأ َواًجا َوِمنَن  ۚ   ﴿فَاِطُر السََّماَواِت َواألأ نأ أَنفُِسُكمأ أَزأ َجعََل لَُكم ِمِّ

َواًجا َنأعَاِم أَزأ ن ۚ   لَنيأَس َكِمْأِلنِه َينيأ    ۚ   يَذأَرُؤُكمأ فِيهِ  ۚ   األأ الشيور:: ] ﴾ ِميُع الأبَِصنيرُ َوُهنَو السَّ

. فذاته تعالى ليست كسائر الذوات، وصفاته ال تشبه ما للمخلوقين مين صيفات. وهيذا [١١

ما أكد عليه ذو: العقول الثقات. وعلى الرغم من ذلك؛ نجد البعض قيد جعيل ذاتيه مماثلية 

ث، اليرد لسائر الذوات، وصفاته تشبه سائر الصفات؛ لذلك فقيد كيان الهيدف مين هيذا البحي

على من جعل ذاته تعالى مماثلة لسائر الذوات، ومن وصفه تعالى بما ال يليق بذاته ولهيذا 

 فقد اشتمل البحث على:  

 وأربعة فصول، وخاتمة.مقدمة، 

 :وهي تمهيد للبحث.  المقدمة

 األول: القائلون بأن ذات هللا مماثلة لسائر الذوات والرد عليهم.  الفصل

 .مشبهة والمجسمة لذات هللا تعالىوصف ال:ثانيال الفصل

 .موقف المعتزلة من نزعات التجسيم والتشبيه هلل عز وجلالثالث:  الفصل

 الفصل الرابع: موقف األشاعرة من نزعات التجسيم والتشبيه هلل عز وجل.

 الخاتمة:اشتملت على أهم نتائج البحث.
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 الفصل األول

 ذوات والرد عليهمن بأن ذات هللا تعالى مماْلة لسائر الوالقائل

على حقيقة  قبل الوقوف على مذهب المتكلمين في المماثلة، ال بد أن نقف أوالً 

المثلين. بداية نقول:اختلفت عبارات المتكلمين في حقيقة المثلين. والذي صار إليه أهل 

الحق أن المثلين: كل شيئين َسَد أحدهما مسد اآلخر، فيما يجب ويجوز من الصفات. 

َر األئمة عن ذلك فقالوا: المثالن: كل موجودين مستويين فيما يجوز من صفات وربما َعب  

االثبات. وربما قالوا: هما الموجودان اللذان يجب ألحدهما ما يجب للثاني، ويجوز له ما 

يجوز للثاني، ويمتنع عليه ما يمتنع على الثاني. وجملة العبارات راجعة إلى محصول 

النفس. فكل شيئين استويا في جميع صفات النفس، فهما  واحد، وهو االستواء في صفات

مثالن وذهب الجبائي إلى أن المثلين هما المستويان في صفة النفس. وهذا يستند إلى 

أصل له في الصفات، وذلك أنه يزعم: أن الصفات التي ال تثبت عن المعاني تنقسم إلى: 

تثبت ال للنفس وال للمعنى،  صفة يقال فيها إنها صفة نفس، وإلى صفة يقال فيها إنها

كصفة نفس السواد كونه سواًدا، ال لكونه لونًا أو عرًضا أو شيئًا من الصفات التي تحققت 

 .(1)ال للنفس وال للمعنى

يتضح مما سبق أن تحقق المماثلة عند الجبائي يكون في التساوي في صفة النفس 

عنده كما مر تنقسم إلى  دون باقي الصفات التي ال تثبت عن المعاني؛ ألن الصفات

صفات تثبت عن المعاني )األحوال(، وصفات ال تثبت عن المعاني، وهذه تنقسم إلى 

صفة يقال فيه إنها صفة نفس وهي التي يتحقق فيها التماثل وإلى صفة يقال فيها إنها 

تثبت ال للنفس وال للمعنى؛ أي أنه أراد أن المماثلة تكون في صفة النفس ال في الصفات 

لتي تثبت عن المعاني وهذا ما جعله يقول: بأن ذات هللا مماثلة لسائر الذوات؛ أي في ا

الصفات التي ال تثبت عن المعاني، وتمتاز عنها بأحوال أربعة هي الوجوب، والحياة، 

والعلم التام، والقدرة التامة على ما سيتضح. هذا بخالف الرأي األول الذي رأ: أن كل 

 في كل الصفات كي تتحقق المثلية. مثلين ال بد أن يتفقا

وذهب ابن اإلخشيد*، من معتزلة البصرة إلى أن المثلين: هما المجتمعان في أخص 

                                           
الجويني: الشامل في أصول الدين، حققه وقدم له: علي سامي النشار، فيصل بدير عون، سهير محمد مختار،  (١)

 .292، ص ١979اإلسكندرية: دار منشأة المعارف، 
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األوصاف وذهب ابن الجبائي ومتأخرو المعتزلة إلى أن المثلين هما الشيئان المشتركان 

في أخص الصفات. ثم قالوا االشتراك في األخص يوجب االشتراك فيما عداه من 

 .(2)فات غير المعللةالص

ويفهم من هذا الكالم على ما ذهب إليه هؤالء أن االجتماع في األخص يوجب 

االجتماع في سائر األوصاف التي تثبت ال لمعنى، وعلى هذا المذهب بنو الكثير من 

األهواء الباطلة، منها ما ذهب إليه بعض المتكلمين من المعتزلة أصحاب األحوال من أن 

اثلة لسائر الذوات في الذاتية والحقيقة؛ ألن المماثلة المنفية في قوله تعالى: ذاته تعالى مم

)ليس كمثله شيء( هي المماثلة في الصفات المخصوصة الالزمة للنفس دون الذاتية؛ ألن 

هذا الوصف مشترك بين الواجب والممكن ومورد القسمة مشترك بين أقسامه وإنما تمتاز 

بمعاني زائدة هي أحوال؛ الوجوب، والحياة، والعلم التام ذات الواجب عن سائر الذوات 

والقدرة التامة: الواجبية والحيية والعالمية والقادرية التامتين هذا عند أبي علي.وعند أبي 

هاشم  فإنه يمتاز عما عداه من الذوات بحالة* خامسة هي الموجبة لهذه األربعة يسميها 

 .(3)اإللهية

ألخص يوجب االشتراك فيما عداه من الصفات غير المعللة وقولهم بأن االشتراك في ا

                                           
ابن اإلخشيد: العالمة األستاذ، شيخ المعتزلة أبو بكر، أحمد بن علي بن بيغجور اإلخشيد صاحب  * 

حديث، ويرويه عن أبي مسلم الكجي وطبقته، ويحتج به في تواليفه، وكان ذا تعبد التصانيف. كان يدري ال

وزهادة، له قرية تقوم بأمره، وكان يؤثر الطلبة، وله محاسن على بدعته، وله تواليف في الفقه، وفي النحو 

آن"، وكتاب " والكالم، وداره ببغداد في سوق العطش وكان ال يفتر من العلم والعبادة. له كتاب " نقل القر

اإلجماع "، وكتاب " اختصار تفسير محمد بن جرير"، وكتاب " المعونة في األصول"، وأشياء مفيدة. توفي 

في شعبان سنة ست وعشرين وثالثمائة. انظر: سير أعالم النبالء، تصنيف: اإلمام شمس الدين محمد 

 .2١8، ص١5الذهبي، مؤسسة الرسالة، ج 

وعلق إليه: د. محمد يوسف موسى، علي عبدالمنعم عبد الحميد، الناشر:مكتبة الجويني: االرشاد، حقق  (2)

 .35الخانجي ص 

األحوال:جمع حال، وهي صفة ال موجودة وال معدومة بل واسطة بين الموجود والمعدوم، وقيل الحال عند  * 

أنظر: شرح القائل بها عبارة عن كل صفة اثباتية لموجود غير متصفة بأنها موجودة، وال معدومة. 

، طبعة اإلدارة المركزية 92البيجوري على الجوهرة المسمى  بتحفة المريد على جوهرة التوحيد، ص 

م، وأنظر:اآلمدي: أبكار األفكار. تحقيق: د. أحمد محمد المهدي، ١987هـ ١407للمعاهد األزهرية، 

 م.2004ـ ه١424، الطبعة الثانية، دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة، 3، ج407ص

انظر: اإليجي:المواقف، شرح: السيد الشريف الجرجاني، تحقيق:د. عبدالرحمن عميرة، بيروت:دار الجيل،  (3)

 .  ١3ص
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باطل؛ ألن األخص لو أوجب االشتراك فيه االشتراك في سائر الصفات النفسية، ألمتنع 

مشاركة الشيء خالفه في صفات العموم، إذ هما غير مشتركين في األخص فإذا فقدت 

حركة مشارك لها في الحدث العلة لزم انتفاء المعلول وقد علمنا أن السواد المخالف لل

والوجود والعرضية وغيرها، فيبطل تعليل التماثل في الصفات باالشتراك في األخص. 

ومما يبطل ذلك، أن الشيء عندهم يماثل مثله بما يخالف خالفه. ثم العلم مخالف للقدرة 

في كونه علما على الضرورة ومنكر ذلك جاحد  لها، وذلك يبطل المصير إلى أن 

ة والمماثلة تقعان باألخص فال بد من رعاية جميع صفات النفس في تعيين المخالف

. فالذي صار عليه أهل الحق هو أن المثلين كل شيئين سد أحدهما مسد اآلخر (4)المماثلة

.أي أن المماثلة ال بد أن تكون في جميع الصفات ال في (5)فيما يجب ويجوز من الصفات

الى تماثل سائر الذوات وتمتاز عنها بصفات بعض الصفات كما قالوا بأن ذاته تع

مخصوصة أو صفات معينة هي األحوال األربعة كما قال أبو علي أو بحال خامسة كما 

قال أبي هاشم، فالمماثلة تقتضي التماثل في جميع الصفات وال يكون هناك تمايز في 

 شيء. 

والحقيقة كما  وال يصح أن نقول أن ذاته تعالى مماثلة لسائر الذوات في الذاتية

يقولون؛ ألنه تعالى لو شارك سائر الذوات في الذاتية والحقيقة، لخالفها بالتعيين، 

ضرورة اإلثنينية، فإن المتشاركين في تمام الماهية ال بد أن يتخالفا بتعين وتشخص، 

حتى تمتاز به هويتهما ويتعددا، وال شك أن ما به االشتراك غير ما به االمتياز؛ فيلزم 

 .(6)يب في هوية كل منهما: وهذا ينافي الوجوب الذاتيالترك

فالحق أن ذاته تعالى تخالف سائر الذوات في الذات والحقيقة، وأما المشاركة في 

مفهوم الذات أي ما يقوم بنفسه ويقوم به غيره صادق على الكل، صدق العارض على 

يقة يشتركان في المعروض، كما أن وجود الواجب ووجود الممكن مع اختالفهما بالحق

 . (7)مطلق الوجود الواقع عليهما، وقوع الزم خارجي

                                           
 .35االرشاد، ص  -انظر: الجويني (4)

 .292الشامل، ص  -انظر: الجويني (5)

 .23المواقف: الموقف الخامس، ص  -انظر: االيجي (6)

، تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة، تصدير:الشيخ صالح موسى شرف، طبعة عالم التفتازانى: شرح المقاصد (7)

 .١4ص  3الكتب ح
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ومما استند إليه القائلون بالماثلة:أن الذات تنقسم بين الواجب والممكن ومورد القسمة 

مشترك بين أقسامه وأيًضا أن المعلوم عندهم؛ إما ذات وإما صفة.حصر عقلي، فلوال أن 

 كذلك.المفهوم من الذات شيء واحد؛ لم يكن 

وأجيب عن ذلك: بأن المشترك مفهوم الذات أي ما يصح أن يعلم ويخبر عنه، ومفهوم 

 الذات أمر عارض لذوات مخصوصة متخالفة في الحقائق.

وهذا الخطأ الذي وقع فيه هؤالء كان نتيجة عدم فَهم الفرق بين مفهوم* الموضوع 

 . (8)أي ذات الموضوع الذي يسمى عنوان الموضوع وبين ما صدق عليه** هذا المفهوم

فهذه الشبهة التي ذكرت إنما أفادت االشتراك في هذا المفهوم العارض ال غير، أما 

الحقيقة والماهية، فلم يؤخذ من هذه الشبهة االشتراك فيها، وموضوع كالمنا في 

االشتراك في الماهية، ال في ذلك المفهوم العارض، وحينئذ يقال لهذا الفريق:إن أردتم 

، الماهية فشبهكم ال تنتج التماثل، وإن أردتم بالذات ذلك المفهوم العارض، فأدلتكم بالذات

.  وأيضا مما استند إليه أصحاب هذا الرأي هذا الدليل الذي (9)تنتجه وال نخالفكم فيه

صياغته: أن جميع الذوات متساوية في كونها ذوات وإذا كان األمر كذلك، وجب أن 

عض، بسبب الصفات واألحوال، ويفصلون القول في هذا يكون امتياز بعضها عن الب

 الدليل ببيان المقدمات التي اشتمل عليها بما يلي: 

 –أن  جميع الذوات المتساوية في كونها ذوات  -أما بيان المقدمة األولى التي هي

 فيدل عليه وجوه: 

ترك بين األول: أنه يصح تقسيم الذوات إلى الواجب وإلى الممكن. ومورد التقسيم مش

 القسمين.

والثاني:أنا إذا اعتقدنا. ذاتا. فسواء اعتقدناه قديًما، أو محدثًا، أو واجبًا، أو ممكنًا، فإن 

                                                                                                                            
المعجم الفلسفي،  -المفهوم: هو مجموع الصفات المشتركة بين أفراد نوع واحد. انظر:إبراهيم مدكور  * 

 .١89م ص١983هـ ١403القاهرة: الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية، 

جموع األفراد أو الموضوعات أو األنواع الداخلة تحت صنف أو كلي. انظر:إبراهيم مدكور الماصدق: م ** 

 .١64المعجم الفلسفي ص  -

 .24ص  -اإليجي: المواقف (8)

د/ محمود أبو دقيقة. القول السديد في علم التوحيد، تحقيق وتعليق:د. عوض هللا حجازي، طبع األزهر  (9)

 .343الشريف، ص 
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اعتقاد كونه ذاتا ال يزول وال يتبدل. وهذا يدل على أن المفهوم من الذوات واحد في كل 

 المواضع.

هد بأن هذا التقسيم والثالث: أنا نقول: المعلوم إما ذات وإما صفة.وصريح العقل يش

منحصر. ولوال أن المفهوم من كون الذوات ذاتا أمرا واحد، وإال لم يكن هذا التقسيم 

منحصرا فثبت بهذه الوجوه: أن الذوات متساوية في كونها ذوات. وأما المقدمة الثانية  

وهي أنه لما كان األمر كذلك، وجب أن يكون امتياز بعض الذوات عن بعض بسبب 

ذلك ألنه ال شك أن هللا تعالى متميز عن سائر الموجودات. وثبت أن ذاته الصفات، ف

مساوية لسائر الذوات. وما به االمتياز غير ما به المشاركة، فوجب أن يكون امتياز ذاته 

 عن سائر الذوات بأمور زائدة على الذات. يكون بالصفة. 

وه الثالثة التي عولتم والجواب: ال نسلم أن الذوات متساوية في كونها ذوات. والوج

عليها قائمة بعينها في الصفات، فيلزمكم أن تكون الصفات متساوية في كونها صفات، 

 .(10)فيلزمكم أن يكون امتياز بعض الصفات عن بعض بصفات أخر:. ويلزم التسلسل

وأيًضا: فالمفهوم من كونها ذوات كونها أمور قائمة بأنفسها. والقيام بالنفس عبارة عن 

ناء عن المحل. وهو مفهوم سلبي. وال نزاع في كون هذا المفهوم السلبي أمًرا االستغ

مشترًكا فيه بين الذوات كلها. وإنما النزاع في أن تلك الحقائق المحكوم عليها بهذا القيد 

 .(11)السلبي. هل هي متساوية من حيث إنها هي؟ ودليلكم ال يفيد ذلك

                                           
لتسلسل مطلقا ترتيب أمور غير متناهية عند الحكماء، وكذا عند المتكلمين. التسلسل مستحيل التسلسل: ا (١0)

عندهم فترتيب أمور غير متناهية مجتمعة في الوجود. وبالجملة فاستحالة التسلسل عند الحكماء مشروطة 

، وعند المتكلمين بشرطين: اجتماع األمور الغير متناهية في الوجود، والترتيب بينها إما وضعا، أو طبعا

ليست مشروطة بشرطين مذكورين، بل كل ما ضبطه الوجود يستحيل فيه التسلسل، وإنما كان التسلسل 

مستحياًل عند المتكلمين ألدلة أقاموها أجلها برهان التطبيق، وتقريره أنك لو فرضت سلسلتين وجعلت 

ال نهاية له وطبقت بينهما بأن قابلت بين  احداهما من اآلن إلى ما ال نهاية له واألخر: من الطوفان إال ما

أفرادهما من أولهما فكلما طرحت من اآلنية واحًدا طرحت في مقابله من الطوفانية واحًدا وهكذا فال يخلو إما 

أن يفرغا معا فيكون كل منهما له نهاية وهو خالف الفرض، وإن لم يفرغا لزما مساواة الناقص للكامل وهو 

فانية دون اآلنية كانت الطوفانية متناهية واآلنية أيضا كذلك ألنها إنما زادت على باطل، وإن فرغت الطو

الطوفانية بقدر متناه وهو ما من الطوفان إلى اآلن، ومن المعلوم أن الزائد على الشيء متناه بقدر متناه يكون 

على الجوهرة، ، شرح البيجوري 429كشاف اصطالحات الفنون ص -متناهيًا بالضرورة. انظر: التهانوي

 .66المسمى: تحفة المريد على جوهرة التوحيد، ص

الرازي: األربعين في أصول الدين. تحقيق وتعليق: أحمد حجازي السقا، طبع مكتبة الكليات األزهرية ص  (١١)



1088 
 

في كونها ذوات، ثم أثبتوا لكل واحد من فإنهم إن قصدوا بذلك أن الذوات متساوية 

تلك الذوات صفة الزمة. فحاصل قولهم يرجع إلى أن األشياء المتساوية في تمام الماهية، 

 يلزمها لوازم مختلفة. وذلك مما ال يقبله العقل. 

أما على قولنا: أن الذوات والحقائق مختلفة في أنفسها، إال أنه يلزمها الزم مشترك، 

وًرا قائمة بأنفسها، غنية عن محال تحل فيها. فحاصل قولنا يرجع إلى أن وهو كونها أم

األشياء المختلفة يلزمها لوازم متساوية. وهذا غير ممتنع في العقول. إذ المختلفات 

 . (12)متشاركة في كونها مختلفة، والمتضادات متساوية في كونها متضادة

لمخالفة ذاته تعالى لسائر  أيًضا من وجوه الرد على هؤالء: أنه ليس بالضرورة

الذوات، أن تكون هذه المخالفة ألحوال زائدة على الذات لتميزها عن غيرها فاهلل تعالى 

يخالف سائر الذوات لذاته المخصوصة ال ألمر زائد، فليس بالضرورة أن كل شيء 

يخالف شيئًا آخر، أن تكون مخالفته له، ألجل أمر زائد عليه، وهذا ما وضحه "اإلمام 

 الرازي" في كتابه "األربعين" من خالل عدة وجوه:

األول: أن الشيئين المختلفين. لو كان اختالفهما، ألجل اختصاصهما بأمر زائد، لكان 

ذلك الزائد، إما أن يكون مخالفا لآلخر، أو ال يكون. فإن لم يكن مخالفا لآلخر، وجب أن 

لدور. وهما محاالن. فثبت: أنه ال تكون مخالفته ألجل شيء آخر. ولزم إما التسلسل وإما ا

 بد من االنتهاء إلى شيئين يختلفان لنفسهما، ال ألمر زائد.

الثاني: وهو أن الذاتين إذا كانتا متساويتين من كل الوجوه، ثم قامت بكل واحدة منهما 

صفة مخالفة للصفة القائمة بالذات األخر:، فعند هذا الفرض بقيت الذاتان كما كانتا 

، والصفتان كما كانتا مختلفتين، وما كانتا متساويتين ال تنقلبان البتة مختلفتين، متساويتين

وما كانتا مختلفتين ال تنقلبان البتة متساويتين. وعند هذا يظهر أن المختلفين ال يعقالن إال 

أن يكون مختلفين لذاتيهما. وأما فرض أمرين يختلفان بسبب أمر زائد على ذاتيهما. فذلك 

 عقول.أمر غير م

الثالث: أنا إذا فرضنا ذاتًا، وقامت بها صفة. فالذات من حيث أنها هي، ال بد وأن 

تكون مخالفة لتلك الصفة، وإال لم تكن إحداهما بأن تكون موصوفة، واألخر: بأن تكون 

                                                                                                                            
١40- ١42. 

 بتصرف. ١42الرازي: األربعين في أصول الدين، ص  (١2)
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صفة أولى من العكس. وإذا كانت تلك الذات مخالفة لتلك الصفة، كانت مخالفة تلك الذات 

س الذات ال ألمر زائد. فثبت بهذه الوجوه: أنه ال بد من االعتراف بأمور لتلك الصفة، لنف

يخالف بعضها بعضا، ألنفسها وذواتها حيث هي هي، ال باعتبار صفة قائمة بها. وإذا 

 .(13)عرفت هذا فنقول: هللا تعالى مخالف لخلقه لذاته المخصوصة

كون في صفات مخصوصة ومن العجيب أن القائلين  بأن المماثلة بين أي متماثلين ت

بينهما.يبحثون عن صفات مخصوصة لتتميز بها الذات عن سائر الذوات هي معاني 

زائدة على الذات. فالذوات عندهم من حيث كونها ذوات متساوية، وإنما تمتاز بعض 

الذوات عن البعض، الختصاصها بصفات مخصوصة.ثم قالوا بناء على هذا األصل:إن 

ذات، مساوية لسائر الذوات.و إنما تمتاز ذاته عن سائر الذوات  ذاته تعالى من حيث إنها

لالختصاص ذاته بصفات مخصوصة ألجلها تصح اإللهية. وتلك الصفات هي: وجوب 

 الوجود، والقدرة التامة والعلم التام كما مر.

والذي عليه أهل الحق:أن ذاته تعالى. مخالفة لسائر الذوات لنفس كونها تلك الذات 

 .(14)المخصوصة

نها إومما يستدل به أيًضا على مخالفة ذاته لسائر الذوات: أنه لو كانت ذاته من حيث 

تلك الذات مساوية لسائر الذوات، واألشياء المتساوية في تمام الحقيقة. يجب أن يصح 

على كل واحد منها ما صح على اآلخر, وإذا كان ذلك كان اختصاص ذاته بصفته 

ات المحدثات أمًرا جائًزا فترجيح ذلك الجائز على المخصوصة، وعدم اختصاصه بصف

سائر الجائزات، وإن لم يكن ألمر، فقد ترجح الممكن ال عن مؤثر. وهو محال.وإن كان 

ألمر عاد الطلب في اختصاص ذاته بذلك األمر، فيلزم إما الدور وإما التسلسل وهما 

ئر الذوات في كونه ذاتا، محاالن. فثبت:أن القول بكون ذاته سبحانه وتعالى مساوية لسا

 .(15)يفضي إلى أحد هذه المحاالت, فكان القول به محاالً 

إذا فما ذهب إليه بعض المتكلمين من أن ذات الواجب تماثل سائر الذوات وتمتاز 

عنها بأحوال أربعة أو حالة خامسة كما مر فهو غلط من باب اشتباه العارض 

                                           
 .١39الرازي: األربعين في أصول الدين، ص  (١3)

 .١38الرازي: األربعين في أصول الدين، ص  (١4)

 .١40الرازي: األربعين في أصول الدين، ص  (١5)
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 بالمعروض.

لئال )ت الواجب مخالف لسائر الذوات( من الممكنات ثم الحق أن ذا)يقول السنندجي:"

على  (أو إمكان الواجب)على تقدير وجوب الذات المشترك فيها  (يلزم وجوب الممكن

تقدير إمكانها نعم يشارك ذاته ذات الممكن بمعنى أن مفهوم الذات أعنى ما يقوم بنفسه 

فرق بين المفهوم صادق على الكل صدق العارض على المعروض فمنشأ الغلط عدم ال

. "فالمشترك بين ذات الواجب وغيرها من الذوات هو مفهوم (16)وما صدق عليه "

الذات أي معناها، والذات إما أن يكون معناها ومفهومها ما يصح أن يعلم ويخبر عنه أو 

ما يقوم بنفسه، وهو على كال المعنيين عارض للذوات المتخالفة الحقيقة، وليس نفس 

ة أخر:: إن مفهوم الموضوع المسمى بالوصف العنوانى هنا ليس حقيقة حقيقتها، بعبار

الذوات بل عارض لها، وتفصيل هذا أن المفهوم المسمى بالوصف العنوانى قد يكون 

عين الماصدقات أي الذوات التي يصدق عليها، وقد يكون جزئها وقد يكون عارًضا لها. 

يقة األفراد التي يصدق عليها كل من مثال األول: اإلنسان مفكر، فإن اإلنسان نفس حق

محمد وأحمد وغيرهما. ومثال الثاني: الناطق إنسان، فإن الناطق جزء من األفراد التي 

يصدق عليها، فإن حقيقة أفراده حيوان ناطق. ومثال الثالث: الماشي حيوان، فإن الماشي 

شتراك بين عارض لألفراد التي يصدق عليها، ومفهوم الذات من قبيل الثالث، فاال

ماصدقات الذات في صدق الذات على كل منهما ال يجعلها متفقة الحقيقة أيًضا.ألن 

االشتراك في أمر عارض، وعدم التفرقة بين المفهوم أي الوصف العنوانى وبين 

 .(17)الماصدق هو منشأ هذه الشبهة "

اجبة مما سبق تبين أن ذات هللا تعالى ال تشبه سائر الذوات، فذات هللا تعالى و

الوجود، بخالف سائر الذوات، فهي ممكنة، والوجود الزم عارض بين ذات الواجب 

وذات الممكن، وال يدخل في حقيقة الذات؛ وإال لزم تركيب الواجب وهذا محال إذًا 

فالمشترك هو مسمى الوجود، إذًا فلما كانت ذاته تعالى ال تشبه سائر الذوات كان ال بد 

ي وصفت هللا تعالى بما ال يليق بذاته وجعلته مثل سائر من الوقوف على اآلراء الت

                                           
، 2السنندجي: تقريب المرام في شرح تهذيب الكالم مع تعليقات لجنة العقيدة بجامعة األزهر القسم األول، ح (١6)

 .١06ص 

 .202 -20١السنندجي: تقريب المرام في شرح تهذيب الكالم  ص  (١7)
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 .(المعتزلة واألشاعرة)الذوات، وبيان موقف أشهر الفرق الكالمية منها:     

 الفصل الْاني

 وصف الميبهة والمجسمة لذات هللا تعالى

اتبع المشبهة ما تشابه من اآليات، وغالوا في تشبيه هللا تعالى ووصفه بصفات ال تليق 

تييه تعييالى، ميين الجسييمية والجهيية والمماسيية واالسييتواء والصييعود وغيرهييا ممييا ال يليييق بذا

بذاته تعالى.يقول األشعري فيي وصيفهم: " وفيى األمية قيوم ينتحليون الشيك، يزعميون أنيه 

جييائز علييى هللا سييبحانه الحلييول فييي األجسييام، وإذا رأوا شيييئًا يستحسيينونه قييالوا: ال نييدر: 

ييوز علييى هللا سييبحانه المعانقيية والمالمسيية والمجالسيية فييي الييدنيا.  لعلييه ربنييا وميينهم ميين ي ج 

ومنهم من يزعم أن هللا سبحانه ذو أعضاء وجيوارح وأبعياض مين لحيم ودم عليى صيورة 

 .(18)اإلنسان من الجوارح، تعالى ربنا على ذلك علًوا كبيًرا

ة وقد تحدث البغدادي عن أصناف مختلفة للمشبهة من فرق عدة حيث قال: " والمشيبه

الييذين ضييلوا فييي تشييبيه ذاتييه بغيييره أصييناف مختلفيية، وأول ظهييور التشييبيه صييادر عيين 

أصناف من الروافض الغالة. فمنهم: السبئية الذين سموا عليًا إلًها، وشبهوه بيذات اإلليه... 

ومنهم البيانية: أتباع بيان بن سيمعان اليذي زعيم أن معبيوده إنسيان مين نيور عليى صيورة 

نه يفنى كليه إال وجهيهو ومينهم المغيريية: أتبياع المغييرة بين سيعيد اإلنسان في أعضائه، وأ

الِعجلييييى، الييييذي زعييييم أن معبييييوده ذو أعضيييياء، وأن أعضيييياءه علييييى صييييورة حييييروف 

الهجاءو"هذا بعًضا من فرق المشبهة التي تحدث عنهم البغدادي ووصيفهم بيأنهم خيارجون 

ون فييي فييرق المليية عيين دييين اإلسييالم، وعييد أصيينافًا أخيير: ميين المشييبهة عييدهم المتكلميي

إلقييرارهم بلييزوم أحكييام القييرآن، وإقييرارهم بوجييوب أركييان شييريعة اإلسييالم ميين الصييالة 

والزكاة والصيام والحج عليهم، وإقرارهم بتحيريم المحرميات علييهم، وأن ضيلوا وكفيروا 

 في بعض األصول العقلية.

ه معبيوده ومن هذا الصنف الهشامية: المنتسبة إلى هشام بن الحكم الرافضيي اليذي شيب

باإلنسان، وزعم ألجل ذلك أنه سيبعة أشيبار بشيبر نفسيه، وأنيه جسيم ذو حيد ونهايية، وأنيه 

طويل، عيريض، عمييق، وذو ليون، وطعيم، ورائحية، وقيد رو: عنيه أن معبيوده كسيبيكة 

                                           
األشعري: مقاالت اإلسالميين. تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد، صيدا بيروت: المكتبة العصرية  (١8)

 .344ص  ١ح ١990م ١4١١
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 الفضة، وكاللؤلؤة المستديرة.

لييى ومينهم الهشييامية المنسييوبة إلييى هشييام بيين سييالم الجييواليقى الييذي زعييم أن معبييوده ع

صورة اإلنسان، وان نصفه األعلى مجوف ونصفه األسفل مصمت، وأن له شعرة سوداء 

 .(19)وقلبا ينبع منه الحكمة

ويقول الشهرستانى بعد حديثه عن مذهب السيلف تجياه اآلييات المتشيابهات: " غيير أن 

مييين الشييييع الغاليييية، وجماعييية مييين أصيييحاب الحيييديث الحشيييوية صيييرحوا بالتشيييبيه مثيييل: 

الشيييعة، ومثييل مضيير وكهمييس، وأحمييد الهجيمييى وغيييرهم ميين الحشييوية.  الهشيياميين ميين

قالوا: معبودهم على صورة ذات أعضاء وأبعياض، إميا روحانيية، وإميا جسيمانية ويجيوز 

  .(20)عليه االنتقال والنزول والصعود واالستقرار والتمكن

وأيضيييا مييين مشيييبهة الحشيييوية يقيييول الشهرسيييتانى: " وأميييا مشيييبهة الحشيييوية، يحكيييى 

شعري عن محمد بن عيسى أنه حكي عن مضر وكهمس وأحمد الهجيمي: أنهم أجازوا األ

على ربهم المالمسة والمصافحة. وأن المسلمين المخلصين يعانقونه في اليدنيا واآلخيرة إذ 

بلغوا فيي الرياضية واالجتهياد إليى حيد اإلخيالص واالتحياد المحيض. وحكيي الكعبيى عين 

يا وأن يزوره ويزورهم وحكي عن داوود الجيواربي بعضهم أنه يجوز الرؤية في دار الدن

أنه قال أعفوني عن الفرج واللحيية وأسيألونى عميا وراء ذليك: وقيال: إن معبيودهم جسيم، 

ولحم، ودم. وله جوارح وأعضاء من يد، ورجل، ورأس ولسيان، وعينيين، وأذنيين. وميع 

ئر الصيفات، وهيو ال ذلك جسم ال كاألجسام، ولحم ال كاللحوم، ودم ال كالدماء، وكذلك سا

يشبه شيئًا من المخلوقات، وال يشبهه شيء. وحكي عنه أنه قال: هو أجوف من أعاله إلى 

 .(21)صدره، مصمت ما سو: ذلك "

وأما ما ورد في التنزيل من االسيتواء والوجيه، والييدين، والجنيب، والمجييء واإلتييان 

اإلطيالق عليى األجسيام.  والفوقية وغير ذلك فأجروها على ظاهرهيا، أعنيى ميا يفهيم عنيد

وكييذلك مييا ورد فييي اإلخبييار ميين الصييورة وغيرهييا فييي قولييه علييية الصييالة والسييالم: " ال 

                                           
البغدادي: الفرق بين الفرق. دراسة وتحقيق: محمد عثمان الخشت، مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع، ص  (١9)

١98 ،١99. 

م ١993أمير علي مهنا، علي حسن قاعود، بيروت لبنان:دار المعرفة، الشهرستانى: الملل والنحل. تحقيق:  (20)

 .١2١، ص ١، ج3ه، ط ١4١4

 .١2١المرجع السابق ص  (2١)
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، وقولييه: " (22)تقبحييوا الوجييه؛ فييإن ابيين آدم  خلييق أدم علييى صييورة الييرحمن عييز وجييل "

 (24)وقوليه:َخمر  ِطينية آدم بييده أربعيين صيباًحا " (23)حتى يضع الجبار قدمه فيي النيار "

 .(25)ير ذلك، أجروها على ما يتعارف في صفات األجسامإلى غ

ولم يكتيف المشيبهة مين تشيبيه هللا تعيالى باألجسيام ووصيفه بصيفاتها، بيل زاد بعضيهم 

إلى حلول هللا تعالى في األجسام. يقول الشهرستانى: " ومن المشبهة من ميال إليى ميذهب 

عليييه -ميا كيان جبرييلالحلوليية، وقيال: يجيوز أن يظهيير البياري تعيالى بصيورة شييخص، ك

ينزل في صيورة أعرابيي، وقيد تمثيل لميريم بشيًرا سيويًا، وعلييه حميل قيول النبيي  -السالم

 .(27)" (26)عليه الصالة والسالم: " رأيت ربى في أحسن صورة

كذلك نزع إلى التشبيه البعض ممن انتسب إلى الشييعة، مينهم ييونس بين عبيد اليرحمن 

على العرش: وأن حملة العرش يحملون إله العيرش  القمى، حيث كان يقول: إن هللا تعالى

ومين مشيبهة  (28)وهو أقو: منهم كما أن الكركي* يحمله رجياله، وهيو أقيو: مين رجلييه

على صورة اإلنسيان،  -عز وجل–الشيعة بيان بن سمعان التميمي الذي كان يقول: إن هللا 

ُع َمَع اللَّنهِه  َولَ  ﴿الى: عضًوا عضًوا، وجزًءا جزًءا، وقال:  يهلك كله إال وجهه لقوله تع تَدأ

َهننننهُ  ُكننننل   ۚ   إِلَّ ُهننننوَ  هَ إِلَننننه   لَ  ۚ   آَخننننرَ  ًهاإِلَننننه   ننننِه  لَننننهُ  ۚ   َيننننيأ ا َهاِلننننو  إِلَّ َوجأ ننننُم َوإِلَيأ الأُحكأ

َجعُونَ   .[88:القصص] ﴾تُرأ

كذلك من الفرق المعروفة بتشبيه هللا تعالى ووصيفه بصيفات األجسيام فرقية الكراميية، 

للحيديث عنهيا يقيول البغيدادي: ومينهم " أي   كاماًل  البغدادي، وأفرد لها فصاًل التي ذكرها 

 من المشبهة والمجسمة الكرامية.

                                           
، ورواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح 3١6ص 3ضعفه األلباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة ج (22)

 غير اسحاق ابن اسماعيل الطالقاني وهو ثقة وفيه ضعف.

 .١54رقم  248ص ١ه ابن خزيمة في " التوحيد " جروا (23)

رواه  الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن مسعود وسلمان بإسناد ضعيف جدا وهو باطل، وقال ابن  (24)

 لم أجد له اسناًدا. 374ص 6السبكي: ج

 .١2١المرجع السابق ص  (25)

 .١462، ١4١6رقم  3أخرجه الطبراني في الديار ج (26)

 .١23ص  ١تانى: الملل والنحل جالشهرس (27)

الكركي: طائر كبير، أغبر اللون، طويل العنق والرجلين، أبتر الذنب، قليل اللحم، انظر هامش الفرق بين  *

 .70الفرق للبغدادي ص 

 .70، 69البغدادي: الفرق بين الفرق ص   (28)



1094 
 

ومنهم الكرامية: في دعواهيا أن هللا تعيالى جسيم ليه حيد ونهايية، وأنيه محيل الحيوادث، 

 .(29)وأنه مماس لعرشه

 يلي: ومن األوصاف التشبيهية التي وصفت بها الكرامية هللا تعالى ما

 أن هللا تعالى جسم: – 1

يقييول البغييدادي: " أن كييرام دعييا أتباعييه إلييى تجسيييم معبييوده، وزعييم أنييه جسييم لييه حييد 

ونهاية من تحته، والجهية التيي منهيا يالقيى عرشيه.وهذا شيبيه بقيول الثنويية: إن معبيودهم 

الييذي سييموه نييوًرا يتنيياهى ميين الجهيية التييي تالقييى الظييالم وإن لييم يتنيياه فييي خمييس جهييات 

. وحكي الشهرستانى عن محميد بين كيرام قوليه: " وإنميا عيددناه مين الصيفاتية ألنيه (30)"

 .(31)كان ممن يثبت الصفات إال أنه ينتهي فيها إلى التجسيم والتشبيه "

 أن هللا تعالى جوهر: –2

يقول البغدادي: " وقد وصف ابن كرام معبوده في بعض كتبه بأنه جوهر كما زعميت 

لى جوهر، وذلك أنه قيال فيي خطبية كتابيه المعيروف بكتياب " عيذاب النصار: أن هللا تعا

  .(32)القبر ": إن هللا تعالى أحِد:ٌّ الذات أحد: الجوهر "

ام)وإحقاقًا للحق ذكر البغدادي أن أتباعه  اليوم ال يبوحيون بيإطالق لفيظ  (محمد بن كرٌّ

وإطالقهيم علييه اسيم  الجوهر على هللا تعالى عند العامة خوفًيا مين الشيناعة عنيد اإلشياعة،

 .  (33)الجسم أشنع من اسم الجوهر..."

 أنه تعالى في جهة وأنه مماس للعرش: – 3

ام فييي كتابييه، أن هللا تعييالى مميياس لعرشييه، وأن  يقييول البغييدادي: " وقييد ذكيير ابيين كيير 

العرش مكان له، وأبدل أصحابه لفظ المماسة بلفظ المالقاة منه للعرش، وقالوا:" ال يصيح 

م بينيه وبيين العيرش، إال بيأن يحييط العيرش إليى أسيفل "، وهيذا معنيى المماسية وجود جس

 التي امتنعوا مين لفظهيا. واختليف أصيحابه فيي معنيى االسيتواء الميذكور فيي قوليه تعيالى:

َمه  } حأ تََوى   نُ الرَّ ِش اسأ من زعم أن كل العيرش مكيان ليه، وأنيه  فمنهم [،5طه: ] ﴾َعلَى الأعَرأ

                                           
 .200المرجع السابق ص  (29)

 .١89المرجع السابق ص  (30)

 .١24ص  ١لملل والنحل جالشهرستانى: ا (3١)

 .١89البغدادي: الفرق بين الفرق ص  (32)

 .١90المرجع السابق ص  (33)



1095 
 

روًشا موازية لعرشه لصارت العروش كلهيا مكانًيا ليه، ألنيه أكبير لو خلق بإزاء العرش ع  

كلها. وهذا القول يوجب  عليهم أن يكيون عرشيه فيي جهية المماس يه، وال يفضيل منيه  منها

 .(34)شيء على العرش "، وهذا يقتضى أن يكون عرضه كعرض العرش "

 للحوادث: أنه تعالى محالً  – 4

ام وأتباعييه أن معبييودهم محيياًل وفييى هييذا الوصييف يقييول البغييدادي: " وز  عييم ابيين كيير 

للحييوادث. وزعميييوا أن أقوالييه، وإرادتيييه، وإدركاتييه للمرئييييات، وإدركاتييه للمسيييموعات، 

أعراض حادثه فيه، وهو محل لتلك الحوادث الحادثة  –ومالقاته للصفحة العليا من العالم 

ي "ك يَن    "فيه. وسموا قوله للشيء:  ح  َدث، وإعالًميا لليذي يعيدم خلقًيا لمخليوق، وإحيداثا للم 

 بعد وجوده، ومنعوا من وصف األعراض الحادثة فيه بأنها مخلوقة أو مفعولة أو محدثة.

وزعموا أيًضا أنه ال يحدث في العالم جسم وال عرض إال بعد حيدوث أعيراض كثييرة 

في ذات معبودهم: منهيا إرادتيه لحيدوث ذليك الحيادث، ومنهيا قوليه ليذلك الحيادث " كين " 

وجه الذي علم حدوثه عليه، وذلك القيول فيي نفسيه حيروف كثييرة كيل حيرف منهيا على ال

عييرض حييادث فيييه، ومنهييا رؤييية تحييدث فيييه ييير: بهييا ذلييك الحييادث، ولييو لييم تحييدث فيييه 

 الرؤية لم ير ذلك الحادث، ومنها استماعه لذلك الحادث إن كان مسموًعا.

 بعييد حييدوث أعييراض وزعمييوا أيًضييا أنييه ال يعييدم ميين العييالم شيييء ميين األعييراض إال

كثيرة في معبودهم: منها إرادته لعدمه، ومنها قوليه لميا يرييد عدميه " كين معيدوًما " أو " 

إفيين "، وهييذا القييول فييي نفسييه حييروف، كييل  حييرف منهييا عييرض حييادث فيييه؛ فصييارت 

الحييوادث الحادثيية فييي ذات اإللييه عنييدهم أضييعاف أضييعاف الحييوادث ميين أجسييام العييالم 

 .(35)وأعراضها

للحوادث؛ حيث جوزت حدوث األعراض  الكرامية جعلت ذات اله تعالى محاًل وبهذا ف

فيها كما مر واألعراض حادثية، وميا ال يخليو عين الحيادث حيادث، أي أن ذات هللا تعيالى 

حيِدث، فهيل محدثيه  حادثة، وهنا يلح سؤال بديهي لو كان هللا تعالى حادث فال بيد ليه مين م 

ِحَدث أم قديم؟ فلو كان محدث مثله ومحدثه محدث وهكذا، يتسلسل األمر، والتسلسل  هذا م 

باطل. ولو كان محدثه قديم فكيف يكون اإلله المعبود حادث ويوجد قديم غيره أحدثه، فإن 

                                           
 .١90المرجع السابق ص  (34)

 .١9١البغدادي: الفرق بين الفرق ص  (35)
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 كان كذلك لم يستحق العبادة واستحقها القديم الذي أحدثه.

لمين  أيًضا جوزوا عدم تلك الحوادث الحاله في الذات اإللهية، وهذا أمر ليس بالغريب

للحييوادث، ميين أجيياز هييذا أجيياز عييدم تلييك األعييراض الحادثيية،  جعييل ذات هللا تعييالى محيياًل 

وحلول أعراض أخر: غيرهيا، وبهيذا يقيول: " واختلفيت الكراميية فيي جيواز العيدم عليى 

تلييك الحييوادث الحادثيية فييي ذات اإللييه بييزعمهم؛ فأجيياز بعضييهم عييدمها، وأحييال عييدمها 

ى أن ذات اإلليييه ال يخليييو فيييي المسيييتقبل عييين حليييول أكثيييرهم. وأجميييع الفريقيييان مييينهم علييي

 . (36)الحوادث فيه، وإن كان قد خال منها في األزل

للحيوادث،  وهذا بال شك قول ال يقبله عقيل وال شيرع، وهيو كيون اليذات اإللهيية محياًل 

حوادث تعدم وحوادث تحدث بعد أن لم تكن موجودة، وهذا ما جعل البغيدادي يرجيع قيول 

للحييوادث إلييى المييذاهب الفلسييفية القديميية يقييول  الييذات اإللهييية محيياًل الكرامييية فييي كييون 

البغيدادي: " وهيذا نظييير قيول أصييحاب الهييولى*: " إن الهييولى كانييت فيي األزل جييوهًرا 

 .(37)خاليًا من األعراض، ثم حدثت األعراض فيها، وهى ال تخلو منها في المستقبل "

ييات المتشيابهات، واألحادييث اليواردة باإلضافة إلى ما سبق فقد تمسكت المجسيمة باآل

فيها الصفات الموهمة لتشبيه مثل: الوجه، واليد، واالستواء، والنزول، وغيرها، ميا ييوهم 

التشبيه يقول اإليجي في حديثه عن أحد الوجوه التي يستند إليها المجسمة في إثبات الجهية 

واألحاديييث نحييو قولييه  لييه تعييالى: " االسييتدالل بييالظواهر الموهميية بالتجسيييم ميين اآليييات

َمه  ﴿ تعالى: حأ تََوى   نُ الرَّ ِش اسأ ِِنِ ﴿، (39)﴾َرب َو َوالأَملَنُو َصنف ا َصنف ا َوَجا َ ﴿، (38)﴾ َعلَى الأعَرأ  فَن

أَُمونَ  بَُروا فَالَِّذيَن ِعنَد َربَِِّو يَُسبُِِّحوَن لَهُ بِاللَّيأِل َوالنََّهاِر َوُهمأ َل يَسأ تَكأ َكاَن  َمن﴿، (40)﴾۩ اسأ

ةَ فَِللَّهِه يُ  ةُ ِريُد الأِعزَّ فَعُنهُ  إِلَيأهِ  ۚ   َجِميعًا الأِعزَّ ُُ يَرأ ناِل عَُد الأَكِلُم الطَّيُِِّب َوالأعََمُل الصَّ  َوالَّنِذينَ  ۚ   يَصأ

                                           
 .١9١المرجع السابق ص  (36)

إلى أرسطو ثم أخذ الهيولي: كلمة يونانية األصل، ويراد بها المادة األولى: وهو كل ما يقبل الصورة، وترجع  *

 .208بها المدرسيون من بعده. راجع المعجم الفلسفي، د. إبراهيم مدكور ص 

 .١9١المرجع السابق ص  (37)

 .5طه: (38)

 .22الفجر: (39)

 .38فصلت: (40)
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ننيِِّئَاِت لَُهننمأ َعننذَاب  َيننِديد   ُكننُروَن السَّ ننرُ  ۚ   يَمأ تَعأننُرُ  الأَماَلئَِكننةُ  ﴿،  (41)﴾ُهننَو يَبُننورُ  ئِوَ أُولَننه   َوَمكأ

ِسنيَن أَلأنَف َسننَةا  وحُ الر  وَ  ما َكناَن ِمقأنَداُرَُ َخمأ يَنُظنُروَن إِلَّ أَن يَنأأتِيَُهُم  َهنلأ ﴿، (42)﴾إِلَيأِه فِني يَنوأ

رُ  َمأ َن الأغََماِم َوالأَماَلئَِكةُ َوقُِضَي األأ ُُمور َوإِلَى ۚ   اللَّههُ فِي ُظلَلا ِمِّ َجُع األأ  أَأَِمنتُم﴿، (43)﴾ُاللَّهِه تُرأ

ن فِي ا ِِذَا ِهَي تَُمنورُ مَّ َض فَ َرأ ِسَف بُِكُم األأ . وقوليه (45)وحيديث النيزول، (44)﴾لسََّماِ  أَن يَخأ

، فأقرها. فالسؤال واإلقرار (46)عليه السالم للجارية الخرساء أين هللا فأشارت إلى السماء

 .(47)يشعران بالجهة

وبعيييد هيييذا العيييرض لميييذهب المجسيييمة والوصيييف اليييذي وصيييفوا بيييه اليييذات اإللهيييية 

ستعرض موقيف كيل مين "المعتزلية واألشياعرة" مين هيذا الميذهب ليتضيح لنيا رؤيية كيل ن

  منهما وموقفه من مذهب المجسمة وكيف كان رده عليهم.

* * * 

                                           
 .١0فاطر: (4١)

 .4المعارج: (42)

 .2١0البقرة: (43)

 .١6الملك: (44)

والنسائي في  ١9، وأبو داود في السنة ١70، ١68ومسلم في المسافرين  ١4أخرجه البخاري في التهجد  (45)

 ) حلبي (. 4١9، 282، 267، 264وأحمد بن حنبل في المسند  78والدعوات  2١١الصالة 

وأحمد بن حنبل في  20والنسائي في السهو  33واإلمام مسلم في المساجد  ١67أخرجه أبو داود في الصالة  (46)

 )حلبي(. 447: 5المسند 

 .32المرصد الثاني ص  -اإليجي -شرح المواقف (47)
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 الفصل الْالث

 -عز وجل-موقف المعتزلة من نزعات التيبيه والتجسيم هلل

مة هلل عييز رأت المعتزليية أن السيياحة الكالمييية قييد ملئييت بييافتراءات المشييبهة والمجسيي

وجل، فأفزعها ذلك، مما أد: بها إلى المبالغة في التنزيه في وصف هللا عما ال يليق بذاته 

تعالى، حتى إنها نفت صفات المعياني، وهيو أن هللا تعيالى قيادر بقيدرة، عيالم بعليم، سيميع 

بسمع، وغيرها. ورأت انه قادر بذاته، عيالم بذاتيه، وهكيذا. ورأت أنهيا ليو أثبتيت ليه سيبع 

ات قديمة يتعدد القدماء. وقيد كفيرت النصيار: بقولهيا بيثالث قيدماء فميا باليك بالسيبع. صف

 ولذلك يقال لهم المعطلة ألنهم عطلوا الصفات وذلك مبالغة في تنزيههم هلل تعالى.

ويتضيييح أيًضيييا موقيييف المعتزلييية مييين فكيييرة التجسييييم، مييين خيييالل رد القاضيييي عبيييد 

مجسيمة عليى كيون هللا تعيالى جسيم، وقيام بشيرح على األدلة التي استدل بهيا ال (48)الجبار

المعاني التي تشتمل عليها لفظة جسم، وأنه ال يجوز بحال من األحوال إطالق هذه الكلمية 

 على هللا تعالى بأي معنى من معانيها.

عريًضيا عميقًيا، وال  يقول القاضي عبد الجبار: " فاعلم أن الجسم، هو ما يكون طوياًل 

ض والعمق إال إذا تركب من ثمانية أجزاء، بيأن يحصيل جيزءان يحصل فيه الطول والعر

وخًطا، ويحصل جزءان آخران عن يمينه ويساره منضمان  في قبالة الناظر ويسمى طوالً 

إليهما، فيحصل العرض ويسمى سطًحا أو صيفحة، ثيم يحصيل فوقهيا أربعية أجيزاء مثلهيا 

                                           
القاضي عبد الجبار: أبو الحسن قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمداني، كان في ابتداء  (48)

حاله يذهب في األصول مذهب األشعرية وفي الفروع مذهب الشافعية ولما حضر مجلس العلماء ونظر 

ق بن عياش فقرأ عليه مدة ثم رحل إلى بغداد وقام عند الشيخ وناظر عرف الحق وانقاد له وانتقل إلى اسحا

أبى عبدهللا مدة مديدة حتى فاق االقران وخرج فريد دهره، قال الحاكم: وليس تحضرني عبارة تحيط بقدر 

محله في العلم والفضل فإنه الذي فتق علم الكالم وكسر بروده ووضع فيه الكتب الجليلة التي بلغت المشرق 

ضمنها من دقيق الكالم وجليله ما لم يتفق ألحد مثله، وطال عمره مواظبا على التدريس واإلمالء والمغرب و

حتى طبق األرض بكتبه وأصحابه وبعد صوته وعظم قدره، وإليه انتهت الرياسة في المعتزلة حتى صار 

بعد سنة ستين شيخها وعالمها غير مدافع وصار االعتماد على كتبه ومسائله.استدعاه الصاحب إلى الر: 

وثالث مائة فبقى فيها مواظبا على التدريس إلى أن توفي رحمه هللا تعالى سنة خمس عشرة أو ست عشرة 

بيروت  2تحقيق:  مؤسسة ديفليد، ط  -طبقات المعتزلة -وأربع مائة. أنظر: أحمد بن يحى بن المرتضى

 .١١2ص ١407لبنان: 

قق وقدم له: د. عبد الكريم عثمان، القاهرة، الناشر: مكتبة القاضي عبد الجبار: شرح األصول الخمسة. ح (48)

 . ١١7وهبة ص 
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جيه جسيًما. هيذا هيو حقيقية فيحصل العميق، وتسيمى الثمانيية أجيزاء المركبية عليى هيذا الو

الجسييم فييي اللغيية... ثييم إن الخييالف فييي هييذه المسييألة ال يخلييو؛ إمييا أن يكييون عيين طريييق 

المعنى، كأن يقول: إن هللا تعالى جسم، على معنى أنه طويل عيريض عمييق، وأنيه يجيوز 

عليه ما يجوز على األجسام من الصعود والنزول والهبيوط والحركية والسيكون واالنتقيال 

ان إلى مكان؛ وإما أن يكون عن طريق العبارة، يجوز أن يقول: إن هللا تعالى جسم من مك

ليس بطويل وال عريض وال عميق، وال يجوز عليه ما يجوز عليى األجسيام مين الصيعود 

والهبوط والحركة والسكون واالنتقال من مكان إليى مكيان، ولكين أسيميه جسيما ألنيه قيائم 

                           .                   (49)بنفسه "

يجيب القاضي عبد الجبار عليى أنيه إذا كيان الخيالف عين طرييق العبيارة: فيإن الكيالم 

عريًضا عميقًا، وهذا ال يصح أن يوصيف بيه القيديم.  عليه من أن الجسم إنما يكون طوياًل 

 يقييول القاضييي عبييد الجبييار: " فييالكالم عليييه مييا ذكرنيياه ميين أن الجسييم إنمييا يكييون طييوياًل 

 .(50)عريًضا عميقًا فال يوصف به القديم تعالى "

ويجيب على إن كان كون المقصود بالجسيم قيائم عليى المعنيى، بقوليه: " فيالكالم علييه 

هو أنه تعالى لو كان جسًما لكان محدثًا، وقد ثبت قدمه ألن األجسام كلها يستحيل انفكاكها 

لسكون، وما لم ينفك عن المحيدث، من الحوادث التي هي االجتماع واالفتراق والحركة وا

 .(51)يجب حدوثه ال محالة "

بعد هذا البيان والتوضييح مين القاضيي عبيد الجبيار مين عيدم جيواز إطيالق لفيظ جسيم 

على هللا تعالى، سواء قصد بها العبيارة أو المعنيى، شيرع فيي تفنييد شيبه المجسيمة العقليية 

عقليية والسيمعية التيي اسيتند إليهيا والسمعية والرد عليها، وفيميا يليي عيرض ألهيم الشيبه ال

 المجسمة، وكيفية الرد عليها.

 أول: اليبهة العقلية:

 اليبهة األولى: – 1

قيييالوا: قيييد ثبيييت أنيييه تعيييالى عيييالم قيييادر، والعيييالم والقيييادر ال يكيييون إال جسيييًما، دليليييه 

                                            

القاضي عبد الجبار: شرح األصول الخمسة. حقق وقدم له: د. عبد الكريم عثمان، القاهرة، الناشر: مكتبة  (50)

 .١١7وهبة ص 

 .١١8القاضي عبد الجبار: شرح األصول الخمسة ص  (5١)
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. وربما يغيرون العبيارة فيقوليون: إن مين صيح أن يعليم ويقيدر مفيارق لمين ال (52)الشاهد

ح أن يعليم ويقيدر مفارقية الجسيم للعيرض. والقيديم تعيالى ممين يصيح أن يعليم ويقيدر، يص

فيجب أن يكون جسًما؛ أي أن العلم والقدرة من صفات األجسام وقد ثبت أن هللا عالم قادر 

 إذا فهو جسم.

يقول القاضي عبد الجبار في الرد على هذه الشبهة: " واألصل في الجواب عين ذليك، 

إذا كان عالًما قادًرا يجب أن يكيون جسيًما لعلية، تليك العلية مفقيودة فيي حيق أن الواحد منا 

القديم تعالى، وهو أن أحدنا عالم بعلم وقيادر بقيدرة، والعليم والقيدرة يحتاجيان فيي الوجيود 

إلى محل مبنى بنية مخصوصية، والمحيل المبنيى عليى هيذا الوجيه ال بيد أن يكيون جسيًما، 

الم لذاتيه، قيادر لذاتيه، فيال يجيب إذا كيان عالًميا قيادًرا أن وليس كذلك القديم تعيالى ألنيه عي

 . (53)يكون جسًما "

i)  أراد القاضي عبد الجبار أن ينفي الجسمية عن هللا تعالى ببيان الفرق بيين اتصياف

هللا تعالى بعالم قادر واتصافنا بهذه الصفات من وجه نظره ببيان أن عالم قادر في الشاهد 

تعالى فاتصياف الشياهد بعيالم قيادر يكيون ذليك لعلية، وهيو كونيه تختلف عن عالم قادر هلل 

عالم بعلم قادر بقدره بخالف هللا تعالى فإن اتصافه بعالم قادر يكيون ال لعلية ألن هللا عيالم 

بذاته قادر بذاته، والقاضيي وإن أراد بهيذا اليدليل أن ينفيي الجسيمية عين هللا تعيالى ويثبيت 

وات إال أنيه غيالى فيي التنزييه وهيو نفيي صيفات المعياني عدم مماثلية هللا تعيالى لسيائر اليذ

فكون هللا تعالى عالم بعليم قيادر بقيدرة واتصياف الشياهد بقيدرة وعليم فهنياك فيرق فالقيدرة 

 والعلم في الشاهد تختلف عنها في الغائب فاالشتراك في االسم فقط دون مفهوم الصفات.

 اليبهة الْانية: – 2

ا العرض والقديم تعالى يستحيل أن يكون عرًضا، فيجيب قالوا: المعقول إما الجسم وإم

                                           
هو منهج علمي اتبعه المتكلمون من علماء المسلمين ومن بينهم األشاعرة واتخذوا  قياس الغائب على الشاهد: (52)

منه منهجا رئيسيا باالستدالل. والمقصود بالشاهد في علم الكالم: أنه هو المعلوم بالحس وباضطرار وإن لم 

ستدالل يكن محسوسا، والمقصود بالغائب ؛ أنه هو من غاب عن الحس ولم يكن فيه شيء من الحواس. واال

أنه استدالل بما شاهده الحس  -كما ورد في أغلي الدراسات حوله -بالشاهد على الغائب...في اللغة يقصد به

عل مالم يشاهده ؛ أي أن الشاهد يدل لغة على الحاضر أمام الحس والعين، وأن الغائب هو مقابل الشاهد ؛ 

الم. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، يدل على الالمحسوس والالمعاين. راجع: أحمد أمين، ضحى اإلس

 .١39-١38، ص١، ج١963

 .225المرجع السابق ص (53)
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 .(54)أن يكون جسًما

ويجيب القاضي عبد الجبار على هذه الشيبهة بقوليه: " قلنيا: ميا تعنيون بيالمعقول؟ فيإن 

أردتيم المعليوم، ففييه وقيع النيزاع وهيال جياز أن يكيون ههنيا ذات معليوم مخيالف لألجسييام 

م بييه مييا يمكيين اعتقيياده، فهييو نفييس التنييازع فيييه واألعييراض وهييو القييديم تعييالى. وإن أردتيي

أيًضا. وهال جاز أن يكون ههنا ذات يمكن اعتقياده وال يكيون جسيًما وال عرًضيا وهيو هللا 

 (55)تعالى".

 ْانيا: اليبهة السمعية:

أخذت المشبهة والمجسمة بظيواهر النصيوص كميا هيي وبالغيت فيي وصيفه بالجسيمية 

 ومشابهة المخلوقات ومن هذه النصوص:

َمه   ﴿ قوله تعالى: حأ تََوى   نُ الرَّ ِش اسأ حيث قالوا: "االستواء إنما ، [5طه: ]  ﴾َعلَى الأعَرأ

هو القيام واالنتصاب، واالنتصاب والقيام من صفات األجسام. فيجب أن يكون هللا تعالى 

 .(56)جسًما "

لغلبية، ويجيب القاضي على ذلك بقوله: " يقال لهم: االستواء ههنيا بمعنيى االسيتيالء وا

 (57)وذلك مشهور في اللغة ".

نننََع َعلَننى  ﴿ تمسييكوا أيضييا بقولييه تعييالى: – 2 : وأثبييت لواقييا 39طييه:   ﴾َعيأنِنني .. َوِلتُصأ

 لنفسه العين، وذو العين ال يكون إال جسًما.

القاضي على ذلك بقوليه: " أن الميراد بيه لتقيع الصينعة عليى علميي، والعيين قيد  يجيب

ر: هيذا بعينيي أي جير: بعلميي وليوال ميا ذكرنياه وإال ليزم أن تورد بمعنى العلم، يقال جي

 .(58)يكون هلل تعالى عيون كثيرة، ألنه قال: " بأعيننا " والعلوم خالف ذلك

َهننهُ .﴿ تمسييكوا أيضييا بقولييه تعييالى: – 3 ننُم َوإِلَيأننِه  لَننهُ  ۚ   ..ُكننل  َيننيأ ا َهاِلننو  إِلَّ َوجأ الأُحكأ

َجعُونَ   فأثبت لنفسه الوجه، وذو الوجه ال يكون إال جسًما.قالوا  حيث 88القصص:   ﴾تُرأ

                                           
 .225المرجع السابق ص  (54)

 .225المرجع السابق ص  (55)

 .226القاضي عبد الجبار: شرح األصول الخمسة  ص  (56)
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القاضي عبيد الجبيار فيي الجيواب عليى هيذه الشيبهة: " أن الميراد بيه كيل شييء  ويقول

هالك إال ذاته أي نفسه، والوجه بمعنيى اليذات مشيهور فيي اللغية، يقيال: وجيه هيذا الثيواب 

منييه إال  شيييءتفييي كييل جيييد، أي ذاتييه جيييدة. فلييو كييان األميير علييى مييا ذكييروه، للييزم أن ين

 .(59)الوجه، تعالى عن ذلك علًوا كبيًرا "

ننُجَد ِلَمننا َخلَقأننُت  قَننالَ  ﴿ تمسييكت المشييبهة بقولييه تعييالى: – 4 ِلننيُس َمننا َمنَعَننَو أَن تَسأ يَننا إِبأ

تَ  ۚ   بِيََديَّ  بَرأ تَكأ : فأثبيت لنفسيه الييدين، وهيذا ييدل قيالوا 75ص:   ﴾أَمأ ُكننَت ِمنَن الأعَناِلينَ  أَسأ

 ونه جسًما ". على ك

القاضي على ذلك بقوله:" أن اليدين ههنا بمعنيى القيوة وذليك فيي اللغية، يقيال:  ويجيب

ما لي على هذا األمر يد، أي قوة. فإن قالوا فما وجه الشبه إذا؟ قلنا: إن ذلك مسيتعمل فيي 

 .(60)اللغة "

: فأثبيت لنفسيه قيالوا  64المائيدة:  ﴾وَطتَانِ يَنَداَُ َمبأُسن بَلأ } تعلقوا أيضا بقوله تعالى: – 5

 اليد وذو اليد ال يكون جسًما.

القاضي على ذلك بقوله: " واألصل في الجواب عن ذلك، أن اليد ههنا بمعنيى  ويجيب

 النعمة، وذلك ظاهر في اللغة ".

كان بعًضا من النصوص التي تمسك بهيا المجسيمة فيي إثبيات الجسيمية هلل تعيالى،  هذا

وكمييا هييو مالحييظ فإنييه يعتمييد علييى تأويييل النصييوص  ورد القاضييي عبييد الجبييار عليهييا

 إلخراجها عن كل ما يوهم الجسمية هلل تعالى.

وبعد ما اتضح لنا من اعتماد المعتزلة في ردهم عليى المجسيمة والمشيبهة عليى  واآلن

التأويل اعتماًدا رئيًسا، فقد كان من الضرو: الوقوف على حقيقة التأويل لغية واصيطالًحا 

 وم التأويل عند المعتزلة.لنتعرف على مفه

: األول:الرجيييوع. آل الشييييء ييييؤول أوال وميييلال: رجيييع. وأول إلييييه أوللغنننة:  التأويننل

الشييء:رجعه. وأولييت عيين الشيييء: ارتييدت، والتأويييل المرجييع والمصييير، مييأخوذ ميين آل 

. والتأوييل: تفعييل مين أول ييؤول (61)يؤول إلى كيذا أي صيار إلييه، وأولتيه؛ صييرته إلييه
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يَا أَي َها الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيعُنوا اللَّنههَ ﴿ قال تعالى: (62)ثالثيه آل يؤول: أي رجع وعادو تأوياًل 

ِر ِمنُكمأ  َمأ ُسوَل َوأُوِلي األأ ِِن ۚ   َوأَِطيعُوا الرَّ تُمأ تَنَ  فَ ُسنوِل  اَزعأ فِي َييأ ا فَنُرد وَُ إِلَنى اللَّنهِه َوالرَّ

ِمنُننوَن بِاللَّننهِه َوالأيَنن ِخننرِ إِن ُكنننتُمأ تُؤأ ِم اْلأ   ۚ   وأ
َسننُن تَننأأِويالً  ِلننوَ ذَ    59النسيياء:  ﴾59﴾﴿َخيأننر  َوأَحأ

َهننلأ  ﴿ ألن األمير ينتهييي إلييه، ومنييه قوليه تعييالى: وتسيمى حقيقيية الشييء المخبيير بيه تييأوياًل 

مَ  ۚ   يَنُظُروَن إِلَّ تَأأِويلَهُ  قُنوُل الَّنِذيَن نَُسنوَُ ِمنن قَبأنُل قَندأ َجناَ تأ ُرُسنُل َربِِّنَنا يَنأأتِي تَأأِويلُنهُ يَ  يَوأ

فَعُوا لَنَا أَوأ نُنَرد  فَنَعأَمنَل َييأنَر الَّنِذي ُكنَّنا نَعأَمنلُ  َخِسنُروا  قَندأ  ۚ   بِالأَحِقِّ فََهل لَّنَا ِمن ُيفَعَاَ  فَيَيأ

ا َكانُوا يَفأتَُرونَ   .53األعراف:  ﴾53﴾﴿ أَنفَُسُهمأ َوَضلَّ َعنأُهم مَّ

فهيو يختليف بياختالف الميذهب، وفيميا نحين بصيدد  فني الصنطالحأما المراد بالتأوييل 

الحديث عنه وهيو ميذهب المعتزلية فيال بيد مين معرفية مفهيوم التأوييل عنيدهم:التأويل عنيد 

يتفيق ميع تنزييه هللا تعيالى المعتزلة هو صرف اللفيظ الميراد عين المعنيى الظياهر اليذي ال 

عن الجسيمية، إليى معنيى آخير وقيد اعتميدت المعتزلية فيي ذليك عليى اللغية وذليك إذا كيان 

اللفظ يحتمل أكثر من معنى فإنهيا تختيار اللفيظ اليذي يتماشيى ميع مرادهيا، كيذلك اعتميدت 

المعتزليية علييى اسييتعمال المجيياز وهييو صييرف اللفييظ عيين معنيياه الحقيقييي إلييى معنييى آخيير 

 إذا تطلب األمر ذلك.مجاز: 

يقول القاضي عبيد الجبيار فيي توضييحه للفيرق بيين المحكيم والمتشيابه: " فيالمحكم ميا 

أحكم المراد بظاهره والمتشابه ما لم يحكم الميراد بظياهره بيل يحتياج فيي ذليك إليى قرينية 

والقرينيية، إمييا عقلييية وإمييا سييمعية، والسييمعية إمييا أن تكييون فييي هييذه اآلييية، إمييا أولهييا أو 

  ملسو هيلع هللا ىلصرها، أو في آية أخر: من هذه السورة أو من سورة أخير:، أو فيي س ينة رسيول هللا آخ

 .(63)من قول أو فعل، أو في إجماع من األمة، فهذه حال القرينة التي نعرف بها المراد "

مما سيبق يتبيين تفرقية القاضيي عبيد الجبيار بيين المحكيم والمتشيابه وذليك بيأن المحكيم 

ما يوضيحه، وهيذا بخيالف المتشيابه اليذي يحتياج إليى قرينية معناه ظاهر غير محتاج إلى 

تبين المعنى المراد منه. والقرينة ال تكيون إال ميع المجياز، وبهيذا اعتميدت المعتزلية عليى 

المجاز في تأويل اآليات المتشابهات فقد وجدت المعتزلة في اللغويين من قسم الكيالم إليى 

                                           
 ١5م، ج١964ه ١384تهذيب اللغة: األزهري. تقديم: عبد السالم هارون، دار القومية العربية للطباعة،  (62)

 .437ص 

 .60١ -600القاضي عبد الجبار: شرح األصول الخمسة ص  (63)
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لمثنى في تفسيره القرآن كتابًا سيماه مجياز حقيقة ومجاز. وقد صنف أبو عبيدة معمر ابن ا

 .(64)القرآن

وتبين أيًضا اعتماد المعتزلة عليى التأوييل اعتمياًدا كليًيا، لنفيى مماثلية هللا تعيالى لسيائر 

الذوات، وتنزيه هللا تعالى عن ما سواه. هيذا وبيالرغم مين هيذا التنزييه ونفيى المماثلية، إال 

ر الذوات وتخالفها بأحوال أربعية أو بحالية خامسية أن منهم  من جعل ذات هللا مماثلة لسائ

 .كما مر

* * * 

                                           
ه ١4١2وزية: مختصر الصواعق المرسلة. تحقيق: د. سيد إبراهيم، القاهرة: دار الحديث، ابن قيم الج (64)

 .١١4م، الطبعة األولى، ص ١992
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 الفصل الرابع

 -عز وجل-موقف األياعرة من نزعات التجسيم والتيبيه هلل

حتيى وصيل  -عز وجيل-هال األشاعرة ما رأته حولها من نزعات التجسيم والتشبيه هلل

عري عين ذليك فقيال: الحال إلى أن بعضهم جعله جسم مكون من لحم ودم وقد تحدث األش

" وفى األمة قوم ينتحلون النسك يزعمون انه جائز على هللا سبحانه الحلول فيي األجسيام، 

وإذا رأوا شيييئًا يستحسيينونه قييالوا ال نييدر: لعلييه ربنييا، وميينهم ميين يجييوز علييى هللا سييبحانه 

 المعانقيية والمالمسيية والمجالسيية فييي الييدنيا. وميينهم ميين يييزعم أن هللا سييبحانه ذو أعضيياء

 وجييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوارح وأبعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياض ميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين 

  .(65)لحم ودم على صورة اإلنسان من الجوارح، تعالى ربنا عن ذلك علًوا كبيًرا"

بتنزيه هللا عز وجل عن مشابهة المخلوقات ولذلك فيإن مين  لذلك اعتنى األشاعرة أوالً 

بتنزيه هللا عين مشيابهة المخلوقيات، ثيم يثبتيون  يطالع كتب األشاعرة يجد أنهم يبدأون أوالً 

ه كل كمال يليق بذاته.. ولهذا انبر: األشاعرة في الرد على فكرة التجسيم والتشبيه عليى ل

كون هللا تعالى جسًما أو في جهة أو غيرهيا، مميا ييوهم التجسييم والتشيبيه، وأقياموا األدلية 

العقلييية والنقلييية علييى عييدم مشييابهة هللا تعييالى بالمخلوقييات، وبينييوا مييوقفهم ميين اآليييات 

 لتي تمسك بها المجسمة في إثبات الجسمية هلل تعالى.المتشابهات ا

                                           
 .344ص   ١األشعري: مقاالت اإلسالميين ج (65)
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 األدلة العقلية لألياعرة على نفى مماْلة هللا تعالى للمخلوقات:

: "فإن قال قائل: لم زعمتم أن الباري سبحانه ال يشيبه المخلوقيات؟ (66)يقول األشعري

ن أن يشيبهها قيل له: ألنه لو أشبهها لكان حكمه في الحدث حكمها، ولو أشبهها ليم يخيل مي

من كل الجهات أو من بعضها. فإن أشبهها من جميع الجهات كان محدثًا مثلهيا مين جمييع 

الجهييات، وإن أشييبهها ميين بعضييها كييان محييدثًا ميين حيييث أشييبهها، ويسييتحيل أن يكييون 

)ليس كمثليه شييء(. وقيال تعيالى:)ولم يكين ليه المحدث لم يزل قيديًما. وقيد قيال هللا تعيالى:

 .(67)"كفوا أحد(

حديث األشيعري المجميل بيأن هللا ال يشيبه المخلوقيات فيي شييء واسيتدالله عليى  بعدو

ذلك في مواضع أخر: من الكتاب حييث ذكير أن هللا تعيالى ال يجيوز أن يطليق علييه لفيظ 

الجسم سواء أريد بلفظ الجسم الطويل العريض العميق أو أريد به الموجيود القيائم باليذات: 

ل: لم أنكرتم أن يكون تعالى جسًما؟ قيل له: أنكرنا ذلك ألنه يقول األشعري: " فإن قال قائ

عريًضييا مجتمعًييا، أو أن  ال يخلييو أن يكييون القائييل لييذلك أراد مييا أنكييرتم أن يكييون طييوياًل 

عريًضييا مجتمعًييا عميقًييا. فييإن كييان أراد مييا  يكييون أراد تسييميته جسييًما وإن لييم يكيين طييوياًل 

ميا يقيال ذليك لألجسيام فيميا يلينيا فهيذا ال يجيوز؛ عريًضا مجتمعًا ك أنكرتم أن يكون طوياًل 

ألن المجتمييع ال يكييون شيييئًا واحييًدا؛ ألن أقييل قليييل االجتميياع ال يكييون إال ميين شيييئين: ألن 

الشيء الواحد ال يكون لنفسيه مجامعًيا؛ وقيد بينيا آنفًيا أن هللا عيز وجيل شييء واحيد؛ فبطيل 

علييى إن أراد المجسييمة بالجسييم ويقييول األشييعري فييي الييرد  (68)بييذلك أن يكييون مجتمعًييا "

القائم بالذات ولم يراد بيه الطوييل العيريض قيال: " وإن أراد ليم ال تسيمونه جسيًما وإن ليم 

عريًضا عميقًا مجتمعًيا؟ فاألسيماء ليسيت إلينيا، وال يجيوز أن نسيمى هللا تعيالى  يكن طوياًل 

                                           
هو علي بن اسماعيل بن ابي بشر اسحاق بن سالم بن اسماعيل بن عبدهللا بن موسى بن بالل بن أبي برده بن  (66)

ألشعري وكنيته:أبو الحسن. وقد قيل: )األشعري( من )أشعر(، وقيل إنما سمي أشعر ألنه أمه ولدته موسى ا

هاجر رهط منهم على رأسهم  ملسو هيلع هللا ىلصوهو )أشعر(. واألشعر من أوالد سبأ الذين كانوا باليمن، ثم لما بعث النبي 

نه(، حتى قدموا جميعا أبو مدي األشعري إلى أرض الحبشة، وأقاموا مع جعفر بن أبي طالب )رضي هللا ع

بغية التعرف على دين هللا الحنيف وإشهار إسالمهم. وقد حاول بعض المفترين ادعاء أن   ملسو هيلع هللا ىلصعلى رسول هللا 

نسبه إلى أبي موسي األشعري غير صحيحة، ولكن ابن عساكر يكذب هذه الفرية، أما عن تاريخ مولده قبل 

 .١8١تجدد، ص  -ت ألبن النديم. تحقيق: رضام. راجع: الفهرس266وقيل  270م وقيل 875هـ 260سنة 

 .20، ١9م، ص١955األشعري:اللمع. صححه وقدم له وعلق عليه: د. حموده غرابه، مطبعة مصر،  (67)

 .23، 22األشعري: اللمع  ص  (68)
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ال علييى معنيياه باسييم لييم يسييم بييه نفسييه، وال سييماه بييه رسييوله، وال أجمييع المسييلمون عليييه و

"(69). 

 كونه جسًما يؤدي إلى التأليف والتركيب وهذا محال على هللا تعالى.  ألن

اسييتدل البيياقالنى* علييى أن هللا تعييالى ليييس بجسييم: " وليييس يعنييون المبالغيية فييي  كييذلك

قولهم: يقولون أجسم فييمن كثيرت علوميه وقيدره وسيائر صيفاته غيير االجتمياع، حتيى إذا 

زايد أجزائه قيل: أجسم، ورجل جسيم، فيدل ذليك عليى أن قيولهم جسيم كثر االجتماع فيه بت

 .(70)مفيد للتأليف "

فييي موضييع آخيير: " فلمييا لييم يجييز أن يكييون القييديم مجتمعًييا مؤتلفًييا، وكييان شيييئًا  ويقييول

 . (71)واحًدا، ثبت أنه تعالى ليس بجسم "

ق لفيظ وكما رفض األشاعرة إطيالق لفيظ الجسيم عليى هللا تعيالى، رفضيوا أيًضيا إطيال

 الجوهر على هللا تعالى.

يقول الغزالي عليى مين أطليق عليى هللا تعيالى لفيظ الجيوهر: " نيدعى أن صيانع العيالم 

ليس بجوهر متحيز؛ ألنه قد ثبت قدميه، وليو كيان متحييًزا لكيان ال يخليو عين الحركية فيي 

هذا رد عليى مين جعيل  (72)حيزه أو السكون فيه، وما ال يخلو عن الحوادث فهو حادث".

هللا تعييالى جييوهًرا متحيييًزا بذاتييه أمييا ميين جعلييه جييوهر غييير متحيييز فيجيييب الغزالييي عنييه 

بقوله:" قلنا العقل عندنا ال يوجب االمتناع مين اطيالق األلفياظ، وإنميا يمنيع عنيه إميا لحيق 

اللغة وإما لحق الشرع. أما حق اللغة: فيذلك إذا ادعيى أنيه موافيق لوضيع اللسيان، فيبحيث 

عه له أنه اسمه على الحقيقية أي واضيع اللغية وضيعه ليه فهيو كياذب عنه، فإن ادعى واض

على اللسان. وإن زعم أنه استعاره نظًرا إلى المعنى اليذي بيه شيارك المسيتعار منيه، فيإن 

صلح لالستعارة لم ينكر علييه بحيق اللغية، وإن ليم يصيلح قييل ليه أخطيأت عليى اللغية وال 

                                           
 .24المرجع السابق ص  (69)

صري، صاحب هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم...القاضي أبو بكر الباقالني الب * 

التصانيف في علم الكالم، سكن بغداد وكان في فنه أوحد زمانه: كان عارفًا بعلم الكالم، صنفت في الرد على 

الرافضة، والمعتزلة، والخوارج، والجهمية وذكره القاضي عياض في طبقات الفقهاء المالكية. توفى عام 

 .١09، ١08هـ، أنظر: كتاب الباقالني اإلنصاف، ص403

 .١4١باقالني: التمهيد. الناشر: الخانجي بالقاهرة، ص ال (70)

 .١48المرجع السابق ص  (7١)

 .20الغزالي: االقتصاد في االعتقاد. الناشر: الخانجي بالقاهرة ص (72)



1108 
 

فييي االسييتعارة والنظيير فييي ذلييك ال يليييق يسييتعظم ذلييك إال بقييدر اسييتعظام صيينيع ميين يبعييد 

بمباحث العقول. وأما حق الشرع وجواز ذلك وتحريمه فهو بحث فقهيي يجيب طلبيه عليى 

الفقهاء؛ إذ ال فرق بين البحث عن جواز إطالق األلفاظ من غير إرادة معنيى فاسيد، وبيين 

 تعيالى إال البحث عن جواز األفعال، وفيه رأيان:أحدهما أن يقال ال يطلق اسم في حيق هللا

باإلذن وهذا لم يرد فيه إذن فيحرم. وإما أن يقال ال يحرم إال بالنهى وهذا لم يرد فيه نهيى 

فينظر، فإن كان يوهم خطأ فيجيب االحتيراز منيه؛ ألن إيهيام الخطيأ فيي صيفات هللا تعيالى 

حييرام. وإن لييم يييوهم خطييأ يحكييم بتحريمييه، فكييال الطييريقين محتمييل، ثييم اإليهييام يختلييف 

  .(73)غات وعادات االستعمال فرب لفظ يوهم عند قوم وال يوهم عند غيرهمبالل

وبهذا فقد رد الغزالي على من أجاز إطالق لفظ الجيوهر عليى هللا تعيالى، سيواء قصيد 

به الجوهر المتحيز أو كان غير متحيز. أما كونه متحييًزا فواضيح اسيتدالل الغزاليي عليى 

المتحيز، فممنوع هيذا اإلطيالق، سيواء فيي حيق تحريم ذلك وأما إن قصد به الجوهر غير 

اللغة أو الشرع. أما من جهة اللغة فإن ذلك بعيد عن موضوعنا. وأما من جهة الشرع فال 

 يجوز أن يطلق اسم هللا تعالى إال باإلذن الشرعي وهذا لم يرد فيه إذن فيحرم.

ك ردوا عليى وكما رد األشاعرة على إطالق لفظ الجوهر والجسم عليى هللا تعيالى كيذل

إطالق لفظ العرض على هللا تعالى يقول الغزالي: " ندعى أن صانع العالم لييس بعيرض؛ 

ألنا نعنى بالعرض ما يستدعى وجوده ذاتًا تقوم به، وذليك اليذات جسيم أو جيوهر، ومهميا 

كيييان الجسيييم واجيييب الحيييدوث كيييان الحيييال فييييه أيًضيييا حادثًيييا ال محالييية؛ إذ يبطيييل انتقيييال 

ا أن صانع العالم قديم فال يمكن أن يكون عرًضا. وإن فهم من العرض األعراض. وقد بين

ما هو صفة لشيء مين غيير أن يكيون ذليك الشييء متحييًزا فينحن ال ننكير وجيود هيذا فإنيا 

نسييتدل علييى صييفات هللا تعييالى نعييم يرجييع النييزاع إلييى إطييالق اسييم الصييانع والفاعييل فييإن 

طالقه على الصيفات. فيإن قلنيا الصيانع إطالقه على الذات الموصوفة بالصفات أولى من إ

ليس بصفة عنينا به أن الصنع مضاف إلى الذات التي تقيوم بهيا الصيفات ال إليى الصيفات 

كما أنا إذا قلنا النجار ليس بعرض وال صفة عنينا به أن صنعة النجارة غيير مضيافة إليى 

فكيذا القيول الصفات بل إلى الذات الواجب وصفها بجملة في الصفات حتيى يكيون صيانعًا 

فييي صييانع العييالم وإن أردا المنييازع بييالعرض أمييًرا غييير الحييال فييي الجسييم وغييير الصييفة 

                                           
 .2١ص  -20الغزالي: االقتصاد في االعتقاد  ص (73)
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 .(74)القائمة بالذات كان الحق في منعة للغة أو الشرع ال العقل "

وكما أن العرض ال ينتقل كما بين الغزالي وال بد أن يكون فيي ذات كيذلك العيرض ال 

هللا سبحانه اسم العرض على شييء يقيل بقياؤه، أو ال يبقى. يقول االسفراينى: " وقد أطلق 

نأيَا  تُِريُدونَ  ۚ   ...﴿ يعد باقيًا في العرف والعادة حيث قال:  تعيالى: وقوليه، (75)﴾َعَرَض الد 

ِطُرنَا ذَا... َهه  ﴿ مأ  .(77)" (76)﴾  َعاِرض  م 

نفيى الجهية كذلك نفى األشاعرة أن يكون هللا في جهة، معينة وأتوا باألدلة العقلية على 

هلل تعالى.من هذه األدلة: قول الغزالي: " ويدل أيًضيا عليى بطيالن القيول بالجهية ألن ذليك 

يطييرق الجييواز إليييه ويحوجييه إلييى مخصييص يخصصييه بأحييد وجييوه الجييواز، وذلييك ميين 

وجهين أحدها: أن الجهة التي تختص به ال تختص بيه لذاتيه، فيإن سيائر الجهيات متسياوية 

لجهة، فاختصاصه ببعض الجهيات المعينية لييس بواجيب لذاتيه، بيل باإلضافة إلى المقابل ل

هو جائز فيحتاج إلى مخصص يخصصه، ويكون االختصاص فيه معنى زائًدا على ذاته، 

وما يتطرق الجواز إليه استحال قدمه بل القديم عبارة عن ما هو واجب الوجود من جميع 

قلنيا: أي إنميا صيارت الجهية الجهات. فإن قيل: اختص بجهة فوق ألنهيا أشيرف الجهيات. 

جهة فوق بخلقه العالم فيي هيذا الحييز اليذي خلقيه فييه، فقبيل خليق العيالم ليم يكين فيوق وال 

، إذ هما مشيتقان مين اليرأس والرجيل، وليم يكين إذ ذاك حييوان فتسيمى الجهية تحت أصاًل 

ا التي تلي رأسيه فيوق والمقابيل ليه تحيت. والوجيه الثياني: أنيه ليو كيان بجهية لكيان محازيًي

لجسم العالم، وكل محاز فإما أصغر منيه، وإميا أكبير منيه، وإميا مسياو، وكيل ذليك يوجيب 

التقدير بمقدار، وذلك المقدار يجوز في العقل أن يفرض أصغر منه أو أكبر، فيحتياج إليى 

 .(78)مقدار ومخصص"

حيث يقول: " لو اختص القديم بجهة، لوجب  (79)ونفس هذا الدليل يصيغه لنا الجوينى

                                           
 .2١المرجع السابق  ص  (74)

 .67األنفال:  (75)

 .24األحقاف: (76)

م، الطبعة األولى، ١983ه ١403يني: التبصر في الدين. تحقيق:كمال يوسف الحوت، عالم الكتب، االسفرا (77)

 .١59ص 

 .23-22الغزالي: االقتصاد في االعتقاد  ص  (78)

هو الشيخ عبد الملك بن عبدهللا بن يوسف بن محمد ابن عبدهللا بن حيوية وكان أبوه عبدهللا من العلماء، وقد  (79)

م يولد بها. ألن أباه كان معروفًا بالجويني ولقب بإمام الحرمين ألنه جاور بمكة أربع نسب إلى جوين ول
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ون اختصاصه بها دون سائر الجهات جائًزا مفتقًرا. إلى مخصص، وأوضيحوا ذليك أن يك

بأن قالوا: الجهات متساوية األحكام في حكم جيواز االختصياص بهيا، فلييس تقيدير التحييز 

ببعضها أولى من تقدير التحييز بسيائرها، وإذا ثبيت جيواز االختصياص، ثبيت حدثيه، فيإن 

 .(80)يام األكوان الحادثة بذات الرب سبحانه "كل جائز حادث. ويجر ذلك إلى تجويز ق

بعييض أن وضييح الجييويني أن الجهييات كلهييا متسيياوية وأن االختصيياص ببعضييها دون 

سائر الجهات يؤدي إليى االحتيياج إليى مخصيص قيام بيإيراد بعيض األسيئلة التيي يوجههيا 

جيده الخصم ويضعها كموضع استدالل عليى إثبيات الجهية هلل تعيالى ويقيوم بيالرد عليهيا فن

يقييول: " فمييا رام بييه الزائغييون قييدًحا أن قييالوا: قييد بنيييتم كالمكييم هييذا علييى ادعيياء تسيياو: 

الجهات في قضية الجائزات، وأنتم ممنوعون مدفوعون عن ذلك. فإن ادعيتموه ضرورة، 

لم يسيتقم، وإن ادعيتميوه نظيًرا فعلييكم إظهياره. فميا الميانع مين وجيوب اختصياص بعيض 

ومما اعترضيوا بيه أن قيالوا: الحيي  يجيوز أن يتصيف بيالعلم المتحيزات ببعض الجهات؟ 

والجهل على البدل، إذ الحياة تصحح كل واحد منهما عند تقدير انتفياء ضيده، ثيم ليم يجيب 

من ذلك أن يقال: لما اختص القيديم بيالعلم، والقيدرة، والحيياة، وسيائر الصيفات، وجيب أن 

م القييديم تعييالى يتعلييق بوجييود يكييون مفتقييًرا إلييى مخصييص، وممييا سييألوه أن قييالوا: عليي

الموجودات وعدم المعدومات، وكان يجيوز أن يوجيد ميا اسيتمر عدميه، ويعيدم ميا اسيتمر 

وجوده.فإذا تعلق العلم بهيا عليى ميا هيي علييه، ميع جيواز أن ييزول، وييزول تعليق العليم، 

 فينبغي أن يكون تعلق العلم بالمعلومات مفتقًرا إلى مخصص، وربميا وجهيوا علينيا سيؤاالً 

من وجه آخر فقالوا: قيد أثبيتم هلل تعيالى صيفتين سيمعًا وهميا الييدان، وزعميتم أن العقيل ال 

يدل عليه، وتجويز أيد كتجويز يدين، فينبغيي أن يقتضيى االختصياص بصيفتين مخصًصيا 

كما ادعيتموه في الجهات، وربميا ألزمونيا اختصياص كيالم هللا تعيالى بكونيه أميًرا بيبعض 

يها عنهييا إلييى مييا سييواها، فيجييب افتقييار الكييالم إلييى مخصييص المييأمورات مييع جييواز تعييد

خصص تعليقه على حكم األمر ببعض الميأمورات دون بعيض. فهيذه أسيئلة للمعترضيين، 

                                                                                                                            
ه وير: البعض اآلخر أنه 4١9محرم عام  ١8سنوات.أختلف المؤرخون في تاريخ ميالده فقيل أنه كان في 

سلسلة ه وله من العمر تسع وخمسون سنة. راجع: 478ه وأجمعوا على أنه توفى في عام 4١7كان في عام 

 .2١ص 2أعالم العرب ط

 .5١9الجويني: الشامل ص (80)



1111 
 

 (81)ونحن نوضح االنفصال عنها إن شاء هللا ".

 بعد األسئلة التي وضعها الجوينى يقوم بالرد عليها بما يلي:

بيبعض الجهيات لييس مين حكيم الجيائزات،  " فأما الجواب عن قولهم: إن االختصياص

أقربهييا أن نقييول: إذا قييدرنا بعييض الجييواهر البثًييا ماكثًييا فييي بعييض األقطييار، مسييتقًرا فييي 

بعض األحياز، فال خالف بيننا وبين مخالفينيا فيي الجهيات، أنهيا تيدرك جيواز اختصاصيه 

ك فييي بحيييزه. وسييبيل التوصييل إلييى ذلييك النظيير. فتسييائل خصييومنا علييى مييا دلهييم علييى ذليي

إال ليزمهم مثلييه  فيي القيديم علييى  الجيوهر المسيتقر فيي حيييزه؟ فيال يبيدون علييى ذليك دليياًل 

زعمهم. فإنهم إن قالوا: الدال عليى جيواز ذليك فييه أن ذاتيه ال تيؤثر فيهيا بعيض الجهيات، 

وهى ال تؤثر في بعضها، فال  معنى لتقدير اختصاصها وجوبًا، وهيذا بعينيه ينقليب علييهم 

 .(82)م"فيما فيه الكال

أما الجواب عن قولهم إن القديم لما اختص بالعلم، والقدرة، والحياة، وسيائر الصيفات، 

 وجب أن يكون مفتقًرا إلى مخصص.

يجيييب الجييوينى علييى ذلييك بقولييه: " قييد قامييت عنييدنا الدالليية علييى أن المخصييص يلييزم 

يتصييف اتصييافه بكونييه حيًييا، عالًمييا، قييادًرا، مريييًدا...، والتخصيييص ال يصييح مميين لييم 

بالصييفات التييي ذكرناهييا، فلييو كانييت صييفات المخصييص جييائزة مخصصيية، الفتقييرت إلييى 

مخصص، ثيم يتسلسيل القيول فيي ذليك وكيل ميا أد: إليى محيال فمحيال ثبوتيه. فهيذا سيبيل 

الدليل على قدم القديم تعالى. فإنه لو لم يتصف بالقيدم، الفتقير إليى محيدث، ثيم تعيد: ذليك 

يفضى إلى نفيى الحيوادث جملية، فيإن ميا عليق حدوثيه بيأن إلى حوادث ال نهاية لها، وهذا 

ينقضي قبله ما ال ينقضي، فقد شرط في حدوثيه محال.فاسيتبان بميا ذكرنياه وجيوب القطيع 

بوجوب الصفات هلل تعالى من حييث كيان مخصًصيا. ولييس االختصياص بيبعض الجهيات 

ت، وأميا من هذا القبيل، فإنه ال أثر لالختصاص ببعض الجهات في تخصيص المخصصا

ما ذكره السائل من اختصاص العلم في التعلق، فيال محصيول ليه. فيإن العليم القيديم يتعليق 

بالمعلومات كلها عليى ميا هيي عليهيا، وعلميه تعيالى بوجيود الموجيودات ال يقيال فييه: إنيه 

اختص بالتعلق بالوجود؛ بل تعليق بيالمعلوم عليى ميا هيو بيه، وال يجيوز تقيدير غيير ذليك. 

                                           
 .520الجوينى: الشامل  ص  (8١)

 .52١المرجع السابق:  ص  (82)
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لتخصص أن لو قال قائل: يتعلق علمه ببعض المعلومات دون بعيض. وهيذا وإنما يستقيم ا

ما ال سبيل إليه في علمه. ثم إذا تبدلت المعلومات، فعدم موجود، ووجد معيدوم، فيالعلم ال 

 .(83)يتبدل وال يختلف الختالف المعلومات وتبدلها "

مخيتص بجهية كذلك رد الجوينى على قول الكرامية* وبعض الحشوية** أن هللا تعالى 

الفييوق بقولييه: " وميين الييدليل علييى فسيياد مييا انتحلييوه أن المخييتص بالجهييات يجييوز عليييه 

المحازاة مع األجسام، وكل ما حاز: األجسام لم يخل مين أن يكيون مسياويًا ألقيدارها، أو 

ألقدار بعضها، أو يحازيهيا منيه بعضيه، وكيل أصيل قياد إليى تقيدير اإلليه أو تبعيضيه فهيو 

يحيياز: األجييرام يجييوز أن يماسييها، ومييا جيياز عليييه مماسيية األجسييام  كفيير صييراح. ثييم مييا

ومباينتها كان حادثًا إذ سيبيل اليدليل عليى حيدث الجيواهر قبولهيا للمماسية والمباينية.. فيإن 

طردوا دليل حدث الجواهر، لزم القضاء بحدث ما أثبتوا متحيًزا؛ وإن نقضيوا اليدليل فيميا 

 . (84)الجواهر" ألزموه، انحسم الطريق إلى إثبات حدث

َمنه   ﴿ وأجاب الجويني عن استداللهم بقوليه تعيالى: حأ نتََوى   نُ الرَّ ِش اسأ عليى  ﴾ َعلَنى الأعَنرأ

َمنه   ﴿ إثبات الجهة هلل تعالى والمحاذاة بقوله: " فإن استدلوا بظاهر قوله تعالى: حأ َعلَنى  نُ الرَّ

تََوى   ِش اسأ  ﴿ أويلها، منها قوله تعيالى:فالوجه معارضتهم بلي يساعدوننا على ت  (85)﴾الأعَرأ

  ُكننِلِّ نَفأننسا بَِمننا َكَسننبَتأ  ُهننَو قَننائِم  َعلَننى   أَفََمنننأ  ﴿ تعييالى: وقولييه (86)﴾ معكننم أينمننا كنننتم وهننو

عن معنى ذلك؛ فإن حملوه على كونه معنا باإلحاطة والعلم، ليم  فنسائلهم .(87)﴾

                                           
 .523الجوينى: الشامل  ص  (83)

الكرامية: فرقة غالية في التجسيم، تزعم أن هللا جسًما وأعضاء، وأنه يتحرك ويجلس.. وزعيم هذه الفرقة  * 

ه وقد ترجم له باتساع ابن 256أو  255، وقد ضل به كثيرون. توفي عام محمد بن كرام من سجستان

 .39عساكر. انظر هامش اإلرشاد  ص 

الحشوية: طائفة من المحدثين بالغوا في إجراء اآليات واألحاديث، التي قد يفهم منها التشبيه، على  ** 

اًضا. حكي األشعري عن محمد بن ظاهرها، فقوقع في التجسيم الغليظ، حتى أثبتوا هلل تعالى جسًما وأبع

عيسى أنه حكى عن مضر، وكهمس، وأحمد الهجيمي: أنهم أجازوا على ربهم المالمسة والمصافحة. وأن 

المسلمين المخلصين يعانقونه في الدنيا واآلخرة إذ بلغوا في الرياضة واالجتهاد إلى حد االخالص. انظر: 

 .١20ص ١حل جالملل والن -، الشهرستاني39هامش اإلرشاد  ص 

 .40-39الجوينى: اإلرشاد  ص  (84)

 .5طه: (85)

 .4الحديد: (86)

 .33الرعد: (87)
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ة، إذ العرب تقول اسيتوي والغلبة، وذلك شائع في اللغ قهريمتنع منا حمل االستواء على ال

فالن على الممالك إذ احتو: على مقاليد المليك واسيتعلى عليى الرقياب. وفائيدة تخصييص 

العرش بالذكر أنيه أعظيم المخلوقيات فيي ظين البريية، فينص تعيالى تنبيًهيا بيذكره عليى ميا 

 .(88)دونه"

ات لنا مما سبق موقف األشياعرة مين إثبيات الجسيمية هلل تعيالى، واتصيافه بصيف اتضح

الحييوادث ورأينييا أنهييم نزهييوا هللا تعييالى عيين أن يكييون جييوهًرا، أو جسييًما، أو عرًضييا، أو 

تحيزه بجهة معينة. وردوا باألدلة العقلية على نفى اتصاف هللا تعالى بهذه األوصاف التي 

ال تليق بذاتيه.التي تمسيك بهيا المشيبهة. إذن فميا موقيف األشياعرة مين اآلييات واألحادييث 

 تعالى باالستواء وأنه له وجه وييد وغيير ذليك؟ مين يطيالع كتيب األشياعرة التي تصف هللا

في حديثهم عن اآلييات التيي وصيفت هللا تعيالى باالسيتواء والييد والوجيه وغيير ذليك يير: 

تنزيييه هللا تعييالى عيين مشيابهة المخلوقييات وانبييروا فييي االسييتدالل باألدليية  علييىأنهيم اتفقييوا 

ة وغيرهيا مين األوصياف الموهمية للتشيبيه. إذن فهيم العقلية على نفيى الجسيمية والعرضيي

متفقييون علييى أنييه ال يجييوز أن تكييون هييذه األوصيياف هييي مثييل مييا يثبييت لألجسييام أي أن 

االسيييتواء والوجيييه والييييد وغيرهيييا لييييس مثيييل اسيييتوائنا ووجهنيييا وييييدينا وهيييذا هيييو األمييير 

هرهيا، إليي األهم.لذلك فمن الواضح أنهم في بعيض األحييان صيرفوا هيذه األلفياظ عين ظا

معاني أخر: تتفق مع ذات هللا تعالى، مثل تأويل اليد بالقوة، واالستواء باالستيالء، وغير 

هلل هيذه األوصياف ميع تفيويض  أثبتيواذلك.وفى أحيان أخر: توقفوا عن التأويل الظياهر و

 العلم بها هلل تعالى. وهذا ما يسمى بالتأويل اإلجمالي.

 األيعري من المتيابهات: موقف

نظرنا إليى األشيعري نجيد أنيه فيي كتياب اإلبانية اسيتهل كالميه بعيد حميد هللا تعيالى  إذا

والثناء عليه بنقد مذهب المعتزلة حيث يقول: " أما بعد، فإن كثيًرا من الزائغين عن الحيق 

ميين المعتزليية وأهييل القييدر، مالييت بهييم أهييواءهم إلييى تقليييد رؤسييائهم، وميين مضييى ميين 

لم ينيزل بيه هللا سيلطانًا وال أوضيح بيه برهانًيا،  آرائهم تأوياًل  أسالفهم. فتأولوا القرآن على

-وال نقلوه عن رسول رب العالمين، وال عن السلف المتقدمين. وخالفوا روايات الصحابة

                                           
 .4١ -40الجوينى: اإلرشاد  ص  (88)



1114 
 

أن قييال: " وأنكييروا أن لييه يييدان مييع قولييه  إلييى(89)... "ملسو هيلع هللا ىلصعيين نبييي هللا  -هللا عيينهم يرضيي

ِلننيُس َمننا َمنَعَنن ﴿ سييبحانه: ننقَنناَل يَننا إِبأ تَ  ۚ   ِلَمننا َخلَقأننُت بِيَننَديَّ  ُجدَ َو أَن تَسأ بَرأ ننتَكأ أَمأ ُكنننَت ِمننَن  أَسأ

نِري ﴿أن يكيون ليه عينيان ميع قوليه سيبحانه: وأنكروا (90)﴾ الأعَاِلينَ  يُنِنَنا َجنَزاً  ِلَِّمنن  تَجأ بِأَعأ

 (92)."  (91)﴾ َكاَن ُكِفرَ 

مذهبيه فيي هيذا نقض مذهب المعتزلة إلنكارهم صيفات هللا تعيالى، شيرع فيي بييان  وبعد

الكتاب حيث يقول: " فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهميية والحروريية 

والرافضة، والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التيي بهيا تيدينون. فنقيول ليه: 

، وسينة نبينيا -عيز وجيل-قولنا الذي نقول به، وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتياب هللا ربنيا

وما رو: عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحيديث، ونحين بيذلك معتصيمون،  ملسو هيلع هللا ىلصمحمد 

ير هللا وجهيه، ورفيع درجتيه،  وبما كان يقول به أبيو عبيد هللا أحميد بين محميد بين حنبيل، نض 

وأجزل مثوبته قائلون، ولما خيالف قوليه مخيالفون، ألنيه اإلميام الفاضيل، واليرئيس الكاميل، 

أبيان هللا بيه الحيق، ورفيع بيه الضيالل، أوضيح بيه المنهياج، وقميع بيه بيدع المبتيدعين، الذي 

  (93)وزيغ الزائغين، وشك الشاكين، فرحمة هللا عليه ".

خيالل الينص السيابق اتضيح أن اإلميام األشيعري أراد أن يبيين منهجيه اليذي يسيير  من

تركيه ميذهب االعتيزال وكيان ذليك بعيد  ملسو هيلع هللا ىلصعليه وهو التمسك بكتاب هللا تعيالى وسينة نبييه 

فبين  مذهبه هذا في كتاب اإلبانة الذي هو أول كتبه ثيم بعيد ذليك أراد أن يواجيه المعتزلية 

من جهة والمشبهة والحشوية من جهة أخر: فاستخدم العقل إلى جانيب الينص فيي اليدفاع 

عن عقائد السلف كما ظهر ذلك في كتاب اللمع على سبيل المثيال ويمكننيا أن نليتمس ذليك 

ورده  على المجسمة والمشيبهة كميا  تشبيهوضوح من خالل موقفه من اآليات الموهمة للب

 مر في الصفحات السابقة. 

فاإلمييام األشييعري حينمييا أثبييت هلل تعييالى اسييتواء ووجييه ويييدين وعينييين أثبييتهم ألن هللا 

تعالى وصف بهيم نفسيه فيي القيرآن الكيريم فلييس معنيى اإلثبيات أنيه اسيتواء كاسيتوائنا أو 

                                           
 .١4األشعري: اإلبانة. دار ابن زيدون، الطبعة األولى، ص  (89)

 .75ص: (90)

 .١4القمر: (9١)

 .8، 7األشعري: اإلبانة  ص  (92)

 .9، 8اإلبانة: ص (93)



1115 
 

وجه كوجهنا ويدين كأيدينا إلى غير ذلك فهو أثبت وفوض العلم هلل تعالى، فمن قال إنه له 

رأيان متناقضيان حييث أنيه نيزه فيي كتياب اللميع هللا عين االسيتواء وأثبيت فيي اإلبانية وأن 

كتاب اإلبانة متأخًرا على كتاب اللمع حتى وإن كان ما يقوليون فإنيه ال يوجيد تنياقض بيين 

 الكتابين.

مام االشعر: نزه في اللمع االستواء والوجه واليدين ليس استواء كاسيتوائنا ووجيه فاإل

كوجهنا ويد كأيدينا كذلك فيي اإلبانية فإنيه نيزه هللا تعيالى عين مماثلية الحيوادث حييث قيال: 

. فاألشعري كيان يعيد متناقًضيا إذا أثبيت (94)"استواء بال كيف وجه بال كيف يد بال كيف"

ا، ويًدا مماثلة ليدنا، واسيتواء كاسيتوائنا، فاألشيعري فيي الكتيابين منيزه وجًها مماثال  لوجهن

هللا تعالى عن مماثلة المخلوقات في اإلبانة، حيث قال بال كييف وفيى اللميع نيزه هللا تعيالى 

عن مشابهة المخلوقات حيث أورد األدلة العقلية عليى عيدم مماثلية هللا للحيوادث وليم ينيف 

 تعالى بل سكت وكل ما فعله هو تنزيه هللا تعالى عن مشيابهة اليد والوجه وغيرها عن هللا

المخلوقات ورده عن ما ذهبت إليه المجسمة والمشبهة في وصف هللا تعيالى والسيكوت ال 

 يقتضى التناقض.

ولو نظرنا إلى نص األشعري في اللمع لم نجده متناقًضا مع ميا قاليه فيي اإلبانية يقيول 

لمخلوقييات: " ألنييه لييو أشييبهها لكييان حكمييه فييي الحييديث األشييعري فييي عييدم مشييابهة هللا ل

حكمها، ولو أشبهها لم يخل من أن يشبهها من كل الجهات أو من بعضها. فإن أشبهها مين 

جميع الجهات كان محدثًا مثلها من جميع الجهات، وإن أشبهها من بعضها كان محدثا مين 

فَنناِطُر  ﴿ قييال هللا تعييالى: حيييث أشييبهها، ويسييتحيل أن يكييون المحييدث لييم يييزل قييديًما. وقييد

نن ِض  َماَواتِ السَّ َرأ َواًجننا َجعَننلَ  ۚ   َواألأ َنأعَنناِم أَزأ َواًجننا َوِمننَن األأ نننأ أَنفُِسننُكمأ أَزأ  يَننذأَرُؤُكمأ  ۚ   لَُكننم ِمِّ

 ﴿  وقيال تعيالى: ١١الشيور::  ﴾11﴿{ السَّنِميُع الأبَِصنيرُ  َوُهنوَ  ۚ   َكِمْأِلنِه َينيأ    لَيأسَ  ۚ   فِيهِ 

 (95).4اإلخالص:  ﴾4﴿ ﴾َولَمأ يَُكن لَّهُ ُكفًُوا أََحد  

هذا هو نص األشعري في اللمع فأي تناقض بينه وبين ما فيي اإلبانية فاألشيعري منيزه 

أثبت االستواء والوجيه والييدين هللا تعالى عن مماثلة الحوادث في اللمع وفى اإلبانة حينما 

 قال ليس كاستوائنا ووجه بال كيف إذن فهو منزه هللا تعالى عن مشابهة المخلوقات.

                                           
 .9: صاإلبانة (94)

 .20 -١9األشعري: اللمع  ص  (95)

http://tanzil.net/#42:11
http://tanzil.net/#112:4
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 موقف الباقالني من اْليات المتيابهات:

اتجييه البيياقالني إلييى التفييويض تييارة وإلييى التأويييل تييارة أخيير: وصييرح بييذلك فميين 

ى عليى إثبيات أسيمائه وصيفات ذاتيه. النصيوص التيي يقيول فيهيا اإلثبيات: " نيص هللا تعيال

ُكنل  َينيأ ا  ...﴿  وجيل: وأخبير أنيه ذو الوجيه البياقي بعيد تقضيى الماضييات، كميا قيال عيز

َهننهُ﴾ ننَراِم﴾  :وقييال  88القصييص:    َهاِلننو  إِلَّ َوجأ كأ ِ ننهُ َربِِّننَو ذُو الأَجنناَلِل َواإلأ   ﴿َويَبأقَننى  َوجأ

﴿ بَننلأ يَننَداَُ  لييه القييرآن فييي قولييه عييز وجييل:واليييدين اللتييين نطييق بإثباتهمييا   27الييرحمن: 

وأنهما ليسيتا بجيارحتين، وال ذاتيه صيورة   64المائدة:    ۚ  ﴾ َمبأُسوَطتَاِن يُنِفُق َكيأَف يََيا ُ 

وال هيئة. والعينين اللتان أفصح بإثباتهما من صفاته القرآن وتواترت بذلك أخبار الرسول 

نََع َعلَى  عَ  فقال عز وجل: ملسو هيلع هللا ىلص يُنِنَنا﴾ وقال: 39طه:  ﴾ يأنِي﴿ َوِلتُصأ نِري بِأَعأ   ١4القمير:   ﴿ تَجأ

وأنه عينه ليست بحاسة مين الحيواس، وال تسيبقه الجيوارح واألجنياس. وأن هللا جيل ثنياؤه 

ِش  مسييتو علييى العييرش ومسييتو: علييى جميييع خلقييه كمييا قييال تعييالى: ُن َعلَننى الأعَننرأ َمننه  حأ ﴿الرَّ

﴾ تََوى  ال مجاورة، وأنه في السماء إله وفيى األرض كميا بغير مماسة وكيفية و  5طه:   اسأ

 .(96)أخبرنا بذلك "

إلى هذا النص الذي أثبت فيه الباقالني االستواء والوجه والعينين والييدين هلل  باإلضافة

تعالى بال مماسه وال مشابهة للمخلوقات فإن له نصوًصا أخر: أول فيها ما ييوهم التشيبيه 

نَرامِ َويَ  ﴿ منها قوله: " قال تعالى: كأ ِ هُ َربَِِّو ذُو الأَجناَلِل َواإلأ : " فقيال  27اليرحمن:  ﴾ بأقَى  َوجأ

َههُ  ...﴿ ذات ربك " وفى قوله تعالى: نىيع فقيال:    88القصص:    ﴾ُكل  َييأ ا َهاِلو  إِلَّ َوجأ

 .(97)" يعنى ذاته "

ييدين سبق فقد تبين موقف الباقالني من النصوص الموهمية للتشيبيه مين الوجيه وال مما

واالستواء فتارة أثبت هيذه األوصياف ميع نفيى مماثلية هللا للمخلوقيات، وكيان صيريًحا فيي 

بميا يتفيق ميع ذات هللا تعيالى، ونفيى  صيوصذلك، كما رأينيا، ولكنيه بعيد ذليك أول هيذه الن

مماثلة هللا للمخلوقات فالفرق بينه وبين اإلميام األشيعري أن اإلميام األشيعري أثبيت الينص 

زه في اللمع.إال أننا إذا رجعنا إلى كتابات البعض من علمياء األشياعرة ومين في اإلبانة ون

تحدث عن الفرق تجد أنهم نسيبوا إليى األشيعري التأوييل الصيريح فقيد حكيي الشهرسيتاني 

                                           
 .25، 24الباقالنى: اإلنصاف ص  (96)

 .38 -37المرجع السابق ص  (97)
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وحكيي عنيه أيضيا صياحب  (98)عن األشعري حيث قال: " وله أيضا في جيواز التأوييل "

 .(99)ه إلى أنه صفة زائدة "المواقف حيث قال: "وذهب الشيخ في أحد قولي

أول الوجه بيالوجود فنجيده يقيول: "  :وحكي أيضا صاحب المواقف أن اإلمام األشعر

وكذلك أول العين عليى أنيه البصير  (100)الوجود"وقال في قول آخر ووافقه القاضي: أنه 

يُنِنَا} حيث قال: " قوله تعالى: ِري بِأَعأ نََع َعلَى  }و   ١4القمر:  { تَجأ    39طيه:  {َعيأنِي َوِلتُصأ

 .(101)المواقف: " وقال الشيخ: أنه صفة زائدة، وتارة أنه البصر " قال صاحب

 الجويني من المتيابهات: موقف

انتقلنا إلى األمام الجويني وهو من أئمة األشاعرة، فمين يطيالع كتياب " الشيامل "  وإذا

عين رد الجيوينى عليى  وكتاب اإلرشاد، يجد أنه أرتضى التأويل وقد رأينا ذلك في حيديثنا

المجسمة الذين تمسكوا بظواهر اآليات في االستواء وغيره، أما من يطالع كتابه " العقييدة 

النظامييية " فقييد ارتضييى التفييويض يتضييح ذلييك ميين قولييه: " اختلفييت مسييالك العلميياء فييي 

الظواهر التي وردت في الكتاب والسنة، وامتنع على أهيل الحيق فحواهيا، وإجرائهيا عليى 

المينهج فيي  اما تبرزه أفهام أرباب اللسان منها فرأ: بعضيهم تأويلهيا، والتيزام هيذ موجب

وذهيب أئمية السيلف إليى االنكفياف عين "  ملسو هيلع هللا ىلصآي الكتاب، وفيى ميا صيح مين سينن النبيي " 

التأوييييل، وإجيييراء الظيييواهر عليييى مواردهيييا، وتفيييويض معانيهيييا إليييى هللا سيييبحانه واليييذي 

بيياع سييلف األميية، فيياألولى اإلتبيياع وتييرك االبتييداع، نرتضيييه رأيييا، ونييدين بييه عقييًدا، فييي إت

والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع األمة حجة متبعة، وهو مستند معظيم الشيريعة. 

عانيها، ودرج ما فيها، وهم صيفوة على ترك التعرض لم – ملسو هيلع هللا ىلص –وقد درج أصحاب النبي 

فييي ضيبط قواعيد المليية  جهيدهم ليونالمسيلمين، والمسيتقون بأعبياء الشييريعة، وكيانوا ال يؤ

والتواصي بحفظها، وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. فلو كان تأويل هيذه اآلي مسيوًغا 

أو محتوًما ألوشك أن يكيون اهتميامهم بهيا فيوق اهتميامهم بفيروع الشيريعة. وإذا قصيرهم 

عصرهم، وعصر التابعين رضي هللا عنهم، على اإلضراب عن التأويل، كان ذلك قاطعًيا 

                                           
 .92ص  ١الشهرستانى: الملل والنحل ج  (98)

 .١١0ص  8االيجى: شرح المواقف ج  (99)

 .١١١المرجع السابق ص  (١00)

 .١١2المرجع السابق ص  (١0١)
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نه الوجه المتبع بحق. فعلى ذي الدين أن يعتقيد تنزييه اليرب عين صيفات المحيدثين، وال بأ

 . (102)يخوض في تأويل المشكالت، ويكل معناها إلى هللا تعالى "

سبق يتضح أن األمام الجويني ارتضي التأويل االجمالي بمعنى اثبات ما أثبتيه هللا  مما

  لذاته مع تفويض العلم بها هلل تعالى.

 اإلمام الغزالي من المتيابهات: موقف

إزاء تلييك النصييوص التييي تشييير  –عيين اإلمييام الغزالييي: فقييد ذهييب إلييى أن النيياس  أمييا

وذكيير أن لكييل ينقسييمون إلييى فييريقين، عييوام وعلميياء.  –بظاهرهييا إلييى التجسيييم والتشييبيه 

 .(103)مقاًما خاًصا به افريق منهم

لخليق فيي ذليك: " فيإن قليت فيأي الغزالي في الحديث عن المتشابهات ومخاطبية ا يقول

تفهيم مين هيو أهليه  لخطابفايدة من مخاطبة الخلق بما ال يفهمونه فجوابك إن قصد بهذا ا

وهم األولياء والراسخون في العلم قد فهموه فليس من شرط من يخاطب العقالء بكيالم أن 

فة إلييى يخيياطبهم بمييا يفهييم الصييبيان والعييوام باإلضييافة إلييى العييارفين كالصييبيان باإلضييا

البالغين ولكن على الصبيان أن يسألوا البالغين عما لم يفهموه وعليى البيالغين أن يجيبيوهم 

بأن هذا ليس من شأنكم ولستم من أهله فخوضوا في حديث غيره، وقد قيل للجهال فسيألوا 

أهل الذكر إن كنتم ال  تعلمون فإذا سألوا فإن كيانوا يطيقيون فهميه فهميوهم وإال قيالوا لهيم 

 .(104)أوتيتم من العلم إال قليال ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم..." وما

خييالل اليينص السييابق يتبييين أن اإلمييام الغزالييي وضييح أن النيياس ازاء النصييوص  ميين

"الحيق فييه الموهمة للتشيبيه فريقيان عيوام وعلمياء ففيي مقيام العيوام يقيول اإلميام الغزالي:

ا، والحذر من إبداء التصريح بتأويل لم تصرح بيه اإلتباع، والكف عن تفسير الظاهر رأسً 

الصحابة، وحسم باب السؤال رأًسا، والزجر عن الخوض في الكيالم والبحيث، وإتبياع ميا 

، ويقول الغزالي أيًضا: " والذي نراه الاليق بعوام الخليق (105)تشابه من الكتاب والسنة "

ميا يوجيب التشيبيه وييدل  أن ال يخاض بهم فيي هيذه التيأويالت بيل تنيزع مين عقائيدهم كيل

                                           
 .24، 23المرجع السابق ص  (١02)

 بتصرف. 33عبد العزيز سيف النصر: أضواء على االقتصاد في االعتقاد في وجود هللا وصفاته ص د/  (١03)

 .6ه، ص ١403الغزالي: إلجام العوام. المطبعة الغوثية الكائنة في مدراس،  (١04)

 .١88الغزالي: فيصل التفرقة ص  (١05)
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{  َوُهنَو السَّنِميُع الأبَِصنيرُ  ۚ   لَنيأَس َكِمْأِلنِه َينيأ   }على الحدوث ونحقق عندهم أنيه موجيود، 

." وإذا سألوا عين معياني هيذه اآلييات زجيروا عنهيا وقييل لييس (106)١١الشور::  ﴾11﴿

لم رجال. يجاب مميا أجياب بيه ماليك بين أنيس رضيي هللا عنيه هذا بعثكم فادرجوا فالكل ع

بعض السلف حيث سئل عن االستواء فقال االستواء معلوم والكيفية مجهولة والسؤال عنه 

، ثيم وضيح اإلميام الغزاليي السيبب فيي اليرد عليى العيوام (107)بدعة واإليمان به واجب "

الت وال إحياطتهم باللغيات وال بهذا حييث قيال: " ألن عقيول العيوام ال تتسيع لقبيول المعقيو

 .(108)تتسع لفهم توسعات العرب في االستعارات "

بالنسبة للفريق الثياني )العلمياء( يقيول الغزاليي: " أميا العلمياء فيالالئق بهيم تعرييف  أما

ذلك وتفهمه ولست أقول أن ذلك فرض عين إذ لم يرد به تكلييف بيل التكلييف التنزييه عين 

  (109)كل ما تشبهه بغيره ".

ن النص السيابق للغزاليي يتبيين أن األمير األهيم عنيده هيو تنزييه هللا عيز وجيل فلييس م

فرضا على العلماء التأويل ألنه لم يرد بذلك تكليف لهيم ولكين إذا ارتضيوا التأوييل ينبغيي 

أن يكييون ذلييك بحييذر يقييول الغزالييي: " ينبغييي أن يكييون بحييثهم بقييدر الضييرورة، وتييركهم 

ألنهييم إذا ارتضييوا التأويييل فقييد ارتقييوا مرتقييي  (110)طع "الظيياهر بضييرورة البرهييان القييا

صعبًا. يقول الغزالي في حديثه عن الفرقة الجامعة بيين المعقيول والمنقيول: " وقيد نهجيوا 

شاقًا، فلقيد  منهًجا قويًما، إال أنهم ارتقوا مرتقي صعبًا، وطلبوا مطلبًا عظيًما وسلكوا سبياًل 

مسلًكا ما أوعره. ولعمري أن ذلك سهل يسير في  تشوقوا إلى مطمع ما أعصاه، وانتهجوا

بعيض األمييور، ولكيين شياق عسييير فييي األكثير " ويبييين اإلمييام الغزاليي السييبب فييي سييلوك 

مسلك التأويل بقوله: " من طالت ممارسته للعليوم، وكثير خوضيه فيهيا يقيدر عليى التلفييق 

علييه موضعان.موضيع  بين المعقول والمنقول في األكثر بتأويالت قريبة، ويبقى ال محالة

يضطر فيه إلى تأويالت بعيدة تكاد تنبو األفهام عنها، وموضع آخر ال يتبيين ليه فييه وجيه 

عليه،... ومن ظن أنه سيلم عين هيذين األميرين فهيو إميا  ، فيكون ذلك مشكاًل التأويل أصاًل 

                                           
 .26الغزالي: االقتصاد في االعتقاد ص  (١06)

 .26المرجع السابق ص  (١07)

 .26المرجع السابق ص  (١08)

 .27الغزالي: االقتصاد في االعتقاد ص  (١09)

 .١88الغزالي: فيصل التفرقة ص  (١١0)

http://tanzil.net/#42:11
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 لقصوره في المعقول، وتباعده عن معرفة المحاالت النظرية فير: ما ال يعيرف اسيتحالته

ممكنًييا. وإمييا لقصييوره عيين مطالعيية األخبييار ليجتمييع لييه ميين مفرداتهييا مييا يكثيير مباينتهييا 

فمن وصل إلى هذه المرحلة فإن الغزالي يوصيه بثالثة أميور: أحيدها: أن  (111)للمعقول"

، الثانيية: أن ال يكيذب برهيان العقيل أصياًل  والوصيةال يطمع في االطالع على جميع ذلك 

كذب العقل فلعليه كيذب فيي إثبيات الشيرع، إذ بيه عرفنيا الشيرع،  فإن العقل ال يكذب، ولو

فكيف يعرف صدق الشاهد بتزكية المزكي الكاذب. والوصية الثالثية: أن يكيف عين تعييين 

 ملسو هيلع هللا ىلصالتأوييل عنييد تعيارض االحتميياالت، فيإن الحكييم عليى مييراد هللا سيبحانه، ومييراد رسييوله 

ار مراده، فإذا لم يظهر فمن أين تعليم بالظن والتخمين خطر. فإنما تعلم مراد المتكلم بإظه

ميييراده إال أن تنحصييير وجيييوه االحتمييياالت، ويبطيييل الجمييييع إال واحيييًدا، فيتعيييين الواحيييد 

بالبرهييان. ولكيين وجييوه االحتميياالت فييي كييالم العييرب، وطييرق التوسييع فيهييا كثييير، فمتييى 

 .(112)ينحصر ذلك. فالتوقف في التأويل أسلم. "

لمشيقة والعسير، فقيد رأ: اإلميام الغزاليي أنيه يجيب سيبق تبيين أنيه مين أجيل هيذه ا مما

أحيانًا الكف عن التأوييل وتعييين المعنيى الميراد، إذا ليم يوجيد اليدليل القياطع عليى المعنيى 

 – ملسو هيلع هللا ىلص –رسييوله  –المييراد، وكييذلك عنييد تعييارض االحتميياالت ألن مييراد هللا تعييالى ومييراد 

 .(113)"بالظن والتخمين خطر 

لتوقييف عيين التأويييل هييو األقييرب إلييى السييالمة يقييول ييير: اإلمييام الغزالييي أن ا لييذلك

الغزالي: " وهذا أصوب وأسلم عند كل عاقيل، وأقيرب إليى األمين فيي القيامية، إذ ال يبعيد 

ويقيال ليه: حكميت علينيا بيالظن، وال يقيال ليه: ليم ليم تسيتنبط  يطاليبأن يسأل في القيامة و

فييه مين االعتقياد إال اإليميان مرادنا الخفي الغامض، الذي لم نؤمر فيه بعمل وليس علييك 

 .(114)المطلق، والتصديق المجمل وهو أن تقول:آمنا به كل من عند ربنا "

                                           
 .20الغزالي: قانون التأويل ص  (١١١)

 .22المرجع السابق ص  (١١2)

 306د / عبد العزيز سيف النصر: أضواء على االقتصاد في االعتقاد في وجود هللا وصفاته ص  (١١3)

 بتصرف.

م، الطبعة األولى، ١993ه ١4١3لي: قانون التأويل. قرأه وخرج أحاديثه وعلق عليه محمود بيجو، الغزا (١١4)

 .١2ص 

أبو عبد هللا محمد بن الحسن بن الحسين بن علي الرازي، طبرستاني المولد، القرشي، التيمي البكري األصل  *

لمتكلمين وشيخ المعقول الشافعي األشعري الملقب بفخر الدين الرازي وابن خطيب الري وسلطان ا
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 الرازي من المتيابهات: موقف

موقف الرازي* مين المتشيابهات مين خيالل كتابيه" أسياس التقيديس"، اليذي قيام  يتضح

لجسيمية والجهية بتقسيمه إلى قسمين. القسم األول: في المجسمة، في الرد على مين أثبيت ا

والتحيز هلل تعالى فقد قام بعرض حججهم ثيم تفنييدها واليرد عليهيا باألدلية العقليية. والقسيم 

الثاني: كان في تأويل ما تشابه من اآليات التيي يتمسيك بهيا المشيبهة والمجسيمة وصيرفها 

عيين ظاهرهييا فعلييى سييبيل المثييال فقييد قييال فييي اآليييات التييي ذكييرت الوجييه واليييد والعييين 

ا قوله: " أنه ورد في القرآن ذكر الوجه، وذكر العين، وذكر الجنب الواحد، وذكر وغيره

األيدي، وذكر السياق الواحيدة. فليو أخيذنا بالظياهر، يلزمنيا إثبيات شيخص ليه وجيه واحيد. 

وعلى ذلك الوجه أعين كثيرة. وليه جنيب واحيد، وعلييه أييد كثييرة. وليه سياق واحيدة. وال 

يرضيى  رة من هذه الصورة المتخيلة، وال أعتقد أن عاقاًل نر: في الدنيا شخًصا أقبح صو

َوُهننَو َمعَُكننمأ أَيأننَن َمننا } تعييالى:بييأن يصييف ربييه بهييذه الصييفة. " ويقييول أيضييا فييي قولييه 

نُن أَقأنَرُب إِلَيأنِه ِمننأ َونَ } ، وقوليه تعيالى:4الحدييد:  ﴾4﴿{ َواللَّههُ بَِما تَعأَملُوَن بَِصير   ۚ   ُكنتُمأ  حأ

َوى  ْاََلَْةا إِلَّ ُهَو َرابِعُُهنمأ َوَل } ، وقوله تعالى:١6ق:  ﴾16﴿{  َحبأِل الأَوِريدِ  َما يَُكوُن ِمن نَّجأ

َْن ِلنَو َوَل أَكأ
نَنى  ِمنن ذَ  َسةا إِلَّ ُهَو َساِدُسُهمأ َوَل أَدأ  ﴾7﴿{  ۚ   َر إِلَّ ُهنَو َمعَُهنمأ أَيأنَن َمنا َكنانُواَخمأ

 .(115)عاقل يعلم: أن المراد منه: القرب بالعلم، والقدرة اإللهية " ، وكل7المجادلة: 

أول الصفات النفسية التي تؤد: إلى تغير في نفيس صياحبها مين حيال إليى حيال  كذلك

في ذلك: " إذا ثبت هذا فنقول: البيد مين تأويليه وفييه وجهيان: األول: وهيو أن فنجده يقول 

القانون الكلى في أمثال هذه الصفات: أن كل صيفة تثبيت للعبيد مميا يخيتص باألجسيام: إذا 

وصف هللا تعالى بذلك، فهو محمول على نهايات األغيراض، ال عليى بيدايات األعيراض. 

ن، ولهييا مبييدأ ونهاييية، أمييا البداييية فيهييا فهييو التغييير مثالييه: أن الحييياء حاليية تحصييل ل نسييا

                                                                                                                            
والمنقول.. ولد في الري. قرشي النسب رحل إلى خوارزم وما وراء النهر وخرسان. وأقبل الناس على 

كتبه، وكان يحسن اللغة الفارسية وكان قائًما على نصرة األشاعرة، كما أشتهر بردوده على الفالسفة 

ذي سماه "مفاتيح الغيب" وله "المحصول" في علم والمعتزلة وله تصانيف كثيره من أهمها التفسير الكبير ال

األصول، و"المطالب العالية"، و"تأسيس التقديس في علم الكالم"، و"نهاية اإليجاز في دراية اإلعجاز" في 

هـ، أنظر: طبقات 606البالغة، و" األربعين في أصول الدين" وكتاب الهندسة توفى في مدينة هراه سنة 

 .8١، ص 8الشافعية الكبر: ج

 .١06 -١05الرازي: أساس التقديس. تحقيق: أحمد حجازي السقا، مكتبة الكليات األزهرية، ص  (١١5)

http://tanzil.net/#57:4
http://tanzil.net/#50:16
http://tanzil.net/#58:7
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يلحق اإلنسان من خوف أن ينسب إلى القبيح. وأما النهاية فهي أن يتيرك  يالجسماني، الذ

اإلنسان ذلك الفعل، فيإذا ورد الحيياء فيي حيق هللا تعيالى، فلييس الميراد منيه: ذليك اللحيوق 

الفعل الذي هيو منتهياه وغايتيه. وكيذلك  الذي هو مبدأ الحياء وتقدمته، بل المراد: هو ترك

الغضب له مبدأ وهو غلييان دم القليب وشيهوة االنتقام.وليه غايية وهيو إيصيال العقياب إليى 

أعنيى  –المغضوب علييه. فيإذا وصيفنا هللا تعيالى بالغضيب، فلييس الميراد هيو ذليك المبيدأ 

لعقيياب. فهييذا هييو غليييان دم القلييب وشييهوة االنتقييام بييل المييراد: تلييك النهاييية، وهييى إنييزال ا

 .(116)"القانون 

التشبيه والتمثيل هلل عز وجل من خالل  وهمسبق يتبين لنا أن الرازي أول كل ما أ مما

رده على مثبتي الجسمية هلل ومن خالل تأويله كل ما أوهم التشبيه والتمثيل.. ولكن ما هيو 

 وإذا وجد هيذا موقفه من العقل والنقل هل من الممكن أن يكون هناك تعارض بينهما أم ال

 التعارض فكيف يكون السبيل عنده؟

اإلجابيية علييى ذلييك نجييده يقييول:" اعلييم أن الييدالئل القطعييية العقلييية إذا قامييت علييى  فييي

شيء، ثم وجدنا أدلية نقليية يشيعر ظاهرهيا بخيالف ذليك. فهنياك ال يخليو الحيال مين  بوتث

ق النقيضين وهو محال  أحد أمور أربعة: إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل  فيلزم تصدي

وإميا أن تكيذب الظيواهر النقليية، )وإما أن يبطلهما، فيلزم تكيذيب النقيضيين  وهيو محيال  

نييه ال يمكننييا أن نعييرف صييحة الظييواهر أل –وذلييك باطييل  –وتصييدق الظييواهر العقلييية 

عليى النقلية، إال إذا عرفنا بالدالئل العقلية: إثبات الصانع، وصفاته، وكيفية داللة المعجزة 

، وليو صيار القيدح فيي اليدالئل ملسو هيلع هللا ىلص، وظهيور المعجيزات عليى ييد محميد ملسو هيلع هللا ىلصصدق الرسيول 

العقلييية القطعييية، صييار العقييل منهمييا، غييير مقبييول القييول، ولييو كييان كييذلك لخييرج عيين أن 

يكون مقبول القول في هذه األصول. وإذا ليم تثبيت هيذه األصيول، خرجيت اليدالئل النقليية 

فيي العقيل لتصيحيح النقيل، يفضيى إليى القيدح فيي العقيل عن كونها مفيدة: فثبيت أن القيدح 

 (يقطييع بمقتضييى)والنقييل معًييا. وإنييه باطييل. ولمييا بطلييت األقسييام األربعيية لييم يبييق إال أن 

الدالئل العقلية القاطعة: بأن هذه اليدالئل النقليية إميا أن يقيال: )إنهيا غيير صيحيحة(، أو أن 

 .(117)هرها "إال أن المراد منها غير ظوا (إنها صحيحة)يقال: 

                                           
 .١92المرجع السابق ص  (١١6)

 .22١ -220الرازي: أساس التقديس ص  (١١7)
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قوله أنه إذا كان في الظاهر تعارض العقل مع النقل فال نستطيع أن نصيدقهما  خالصة

ألنييه يييؤد: إال اجتميياع النقيضييين أو نكيييذبهما فيلييزم ارتفيياع النقيضييين وهييو محيييال وال 

أن  عنستطيع أن نكذب العقيل ونصيدق النقيل ألن صيدق النقيل قيائم عليى العقيل وال نسيتطي

ة الييدالئل النقلييية قييائم علييى الدالليية العقلييية ولمييا بطلييت تلييك األقسييام نكييذب النقييل ألن صييح

األربعيية كييان ال بييد ميين التوفيييق بييين العقييل والنقييل بييأن يصييدقا معًييا إال أن يكييون المعنييى 

الظاهر من الدالئل النقلية غير مراد لكي ال يكون هناك تعارض ميع اليدالئل العقليية وهيو 

 ظاهره. ما يسمى بالتأويل بصرف اللفظ عن

وهيو ارتضياء التأوييل اليذي ذكيره فيي  المتشيابهاتهو ميذهب اإلميام اليرازي فيي  هذا

كتابه أساس التقديس إال أنه قد نسيب ليه كتياب آخير بعنيوان " أقسيام الليذات " تحيدث عنيه 

ابن قيم الجو زيه وذكر أنه ارتضى مذهب السلف في هذا الكتياب يقيول ابين قييم الجوزيية 

فخر الدين الرازي: " في آخر كتابه، وهو كتياب أقسيام الليذات اليذي في حديثه عن اإلمام 

" وقد قال فيه: " واعلم  (118)صنفه في آخر عمره، وهو كتاب مفيد ذكر فيه أقسام اللذات

أن بعييد التوغييل فييي هييذه المضييايق، والتعمييق فييي االستكشيياف عيين أسييرار هييذه الحقييائق، 

ن العظيم، والفرقان الكريم، وهيو تيرك رأيت األصوب األصلح في هذا الباب طريقة القرآ

التعمييق واالسييتدالل بأقسييام أجسييام السييموات واألرضيييين علييى وجييود رب العييالمين، ثييم 

 .(119)المبالغة في التعظيم من غير خوض في التفاصيل "

الكتيياب إن صييحت نسييبته ل مييام الييرازي فييإن منهجييه فيييه كمييا ذكيير تعظيييم  هللا  وهييذا

ي التفاصيل وتفويض األمر هلل تعالى وهذا ال يتعارض ميع تعالى وتنزيهه دون الخوض ف

تأويييل اللفييظ بمييا يتفييق مييع العقييل الييذي ال ينيياقض النقييل وال ينيياقض تنزيييه هللا تعييالى بييل 

 يعضضه ويقويه.

سبق قد تبين موقف األشاعرة من نزعات التشبيه والتجسيم واتفياقهم عليي مخالفية  مما

لي تأويل ما تشابه من اآليات الموهمة للتشيبيه تيأويال ذاته تعالي لسائر الذوات واتجاههم إ

ال يتناقض مع النقل بل يقويه بما يتفق مع  تنزيه هللا تعالي عن مماثلتيه لسيائر المخلوقيات 

                                           
اجتماع الجيوش اإلسالمية. صححه وضبطه مجموعة من العلماء بإشراف الناشر،  -ابن قيم الجوزية (١١8)

 .١95م، ص ١984ه ١404ار الكتب العلمية، الطبعة األولى، بيروت لبنان: د

 .١95المرجع السابق ص  (١١9)
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هييذا وإن نسييب لبعضييهم تييرك التأويييل واثبييات اليينص كمييا هييو فهييذا ليييس اعترافًييا ميينهم 

مع تنزيهه عن مشيابهة  ملسو هيلع هللا ىلصالى وسنة نبيه ألن منهجهم جميعًا التمسك بكتاب هللا تع هبالتشبي

المخلوقات ألنه تعالى لييس كمثليه شييء وإنميا هيو سيكوت عين التأوييل وتفيويض المعنيى 

 المراد هلل تعالى وهو ما يسمى بالتأويل اإلجمالي. 

* * * 
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 الخاتمة

 البحث فإني قد توصلت إلى النتائج التالية: وبانتهاء

حاب األحيوال، إليى أن ذاتيه تعيالى مماثلية بعض المتكلمين من المعتزلية أصي ذهب -1

لسائر الذوات في الذاتية والحقيقة؛ ألن المماثلة المنفية في قوله تعالى: )ليس كمثله شيء( 

 للنفس دون الذاتية. الزمةهي المماثلة في الصفات المخصوصة ال

عند هؤالء وصف مشترك بين الواجيب والممكين، وميورد القسيمة مشيترك  الذاتية -2

 امه.بين أقس
 بمعاني زائدة هي أحوال. لذواتذات الواجب عند هؤالء عن سائر ا تمتاز -3
يرتض أهل الحق من المتكلمين ميا ذهيب إلييه بعيض المعتزلية بيأن ذاتيه مماثلية  لم -4

لسييائر الييذوات فييي الذاتييية والحقيقيية وقيياموا بييالرد علييى هييؤالء بييردود عييدة منهييا: أن ذاتييه 

والحقيقة، والمشاركة في مفهوم الذات، أي ميا يقيوم تعالى تخالف سائر الذوات في الذاتية 

أن وجيود  كميابنفسه ويقوم به غيره صادق على الكل، صدق العارض عليى المعيروض، 

الواجب ووجود الممكن مع اختالفهما بالحقيقة يشتركان في مطليق الوجيود الواقيع عليهميا 

 وقوع الزم خارجي. 
ليييق بذاتييه؛ حيييث جعلييت هللا تعييالى المجسييمة والمشييبهة هللا تعييالى بمييا ال ي وصييفت -5

 للحوادث. مماثاًل 

المجسييمة والمشييبهة فييي وصييف هللا تعييالى بمييا ال يليييق بذاتييه تعييالى إلييى  اسييتندت -6

 اآليات المتشابهات، وأرادت بذلك أن تثير البلبلة في المجتمع اإلسالمي.

التيي اختلفت ردود األفعال لد: المذاهب اإلسالمية تجاه نزعات التجسيم والتشيبيه  -7

 انتشرت في ذلك الوقت.

اتفقييت المييذاهب اإلسييالمية علييى نفييى مماثليية هللا تعييالى للحييوادث ووصييفه بكييل مييا  -8

 يليق بذاته.

غالت المعتزلة في التنزيه لدرجة التعطيل، ونفت أن يكون هللا متصف بصفات  -9

 زائدة على ذاته من قدرة وعلم وسمع وغيرها، وقالت قادر بذاته عالم بذاته.

تجهت المعتزلة إلى باب التأويل فيما تشابه من اآليات التي تتحدث عن    ا -١0

أولت من اآليات ما رأته  ثاالستواء والوجه واليدين وغيرها وغالت في هذا التأويل حي
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 مخالف لمذهبها وردت األحاديث التي لم تر: لها مخرج في التأويل.
ذات هللا تعالى وتنزيهه عن مماثلة  عيتفق م أول األشاعرة ما يوهم التشبيه تأوياًل  -١١

 الحوادث. 
ال يوجييد تنيياقض بييين كتيياب اإلبانيية واللمييع ل مييام األشييعري فهييو منييزه هلل فييي  -١2

 الكتابين عن مشابهة المخلوقات وأنه ليس كمثله شيء.
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 والمصادر المراجع

 القرآن الكريم  -١

 كتب األسانيد – 2

 م.١969تبة النهضة المصرية، ضحى اإلسالم. القاهرة: مكأحمد أمين: -3

أحمييد بيين يحييى بيين المرتضييى: طبقييات المعتزليية. تحقيق:مؤسسيية ديفليييد، الطبعيية  -4

 ه.١407الثانية، بيروت لبنان، 

اللمع. صححه وقدم ليه وعليق علييه: د. حميودة غرابيه، مطبعية مصير،  األيعري: -5

 م.١955

الحمييييد، المكتبييية  تحقييييق / محيييي اليييدين عبيييد –: مقييياالت اإلسيييالميين األينننعري -6

 صيدا بيروت.   –العصرية 

تقديم وتحقييق وتعلييق دكتيورة: فوقيية حسين  –اإلبانة عن أصول الديانة األيعري: -7

م، دار ابيين ١977هييـ  ١397الطبعيية األولييى  –محمييود، توزيييع دار األنصييار، القيياهرة 

 زيدون. 

، الطبعيية 3ج ،407: أبكييار األفكييار. تحقيييق: د. أحمييد محمييد المهييدي، صاْلمنندي -9

 م.2004هـ ١424الثانية، دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة، 

 –الرسييالة التدمرييية، مطبوعييات اإلمييام محمييد بيين سييعود اإلسييالمية  ابننن تيميننة: -10

 هـ.١408الطبعة الرابعة 

 هـ.١323تفسير سورة اإلخالص،  ابن تيمية: -11

المطبعية الكبير: األميريية ببيوالق  –الطبعية األوليى  –منهياج السينة  ابن تيمية: -12

 هـ.١32١

طبيع عليى  –درء تعيارض العقيل والنقيل، تحقييق محميد رشياد سيالم  ابن تيمينة: -13

 م.١99١هـ ١4١١نفقة خادم الحرمين الملك فهد 

 –مختصيير الصييواعق المرسييلة، تحقيييق: د / سيييد إبييراهيم  ابننن قننيم الجوزيننة: -14

 م.١992هـ ١4١2دار الحديث القاهرة  –الطبعة األولى 

الكتيب العلميية بييروت لبنيان،  دار –اجتماع الجيوش اإلسالمية ابن قيم الجوزية:-15

 م.١484هـ ١404الطبعة األولى 
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 ه.2003لسان العرب. دار صادر،  ابن منظور: -16

 تجدد.  –: الفهرست. تحقيق: رضا ابن النديم -17

نابليية، تحقيييق أبييى المنييذر اعتقيياد أحمييد ملحييق بطبقييات الح أبننو الفضننل التميمنني: -18

 م.200١هـ ١422عة األولى دار الكتب العلمية الطب –النقاش أشرف صالح على 

)تاج الدين أبيي نصير عبيد الوهياب بين عليي بين عبيد الكيافي(: طبقيات السبكي:  -19

الشافعية الكبر:. تحقيق: محمد محمد الطناحي، عبد الفتاح محمد الحلو، دار إحياء الكتب 

 العربية.

: المعجم الفلسفي. القاهرة:الهيئة العامة لشئون المطيابع األميريية، إبراهيم مدكور -20

 م.١983ه ١403

عليق علييه  –: التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجيية مين الهيالكين اإلسفراينى -21

 م. ١940هـ = ١359مطبعة األنوار  –وحققه / محمد زاهر الكوثر:، الطبعة األولى 

تحقيق د / عبيد اليرحمن  –شرح / السيد الشريف الجرجاني  –المواقف  :اإليجي -22

 بيروت. -ار الجيلطبعة د –عميرة 

تهذيب اللغة. تقديم: عبد السالم هارون، دار القومية العربية للطباعة،  األزهري: -23

 م.١964ه ١384

 التمهيد، الناشر: الخانجى بالقاهرة.الباقالنى: -24

ف تحقييييق وتعلييييق وتقيييديم محميييد زاهييير الكيييوثر:، الناشييير: اإلنصيييا البننناقالنى: -25

 م.2000هـ  ١42١ة الثانية الطبع –المكتبة األزهرية للتراث 

دراسة وتحقيق: محمد عثمان الخشيت، مكتبية ابين  –: الفرق بين الفرق البغدادي -26

 سينا للنشر والتوزيع.

اإلسييالم: إبييراهيم : تحفيية المريييد علييى جييوهرة التوحيييد، تييأليف: شيييخ البيجننوري -27

 م.١987ه ١407البيجوري، طبع على نفقة اإلدارة العامة للمعاهد األزهرية، 

تحقييق د /عبيد اليرحمن عمييرة، تصيدير: الشييخ  –شيرح المقاصيد التفتازاني:  – 28

 صالح موسى شرف، طبعة عالم الكتب./

 كشيياف اصييطالحات الفنون.ترجميييه: جييورج زينيياني، مكتبيية لبنيييان التهننانوي: -29

 م.١996ناشرون بيروت، الطبعة األولى 
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علييى سييامي النشييار،  تحقيييق وتقييديم د / –: الشييامل فييي أصييول الييدين الجننوينى -30

 .١969دار المعارف  –فيصل بدير عون، سهير محمد مختار 

كتيياب اإلرشيياد إلييى قواطييع األدليية فييي أصييول االعتقيياد، حقييق وعلييق  الجننوينى: -31

 عبد المنعم عبد الحميد، الناشر مكتبة الخانجى.عليه: د/ محمد يوسف موسى، على 

تحقيق وتعليق وتقديم محمد زاهر الكيوثر:، الناشير:  -العقيدة النظامية الجوينى: -32

 م.١992هـ  ١4١2–المكتبة األزهرية للتراث 

مكتبة الكليات  –: أساس التقديس، تحقيق الدكتور / أحمد حجازي السقا الرازي – 33

 م.١986هـ ١406األزهرية 

: األربعين في أصول الدين، تحقيق وتعليق: أحميد حجيازي السيقا، طبعية الرازي -34

 مكتبة الكليات األزهرية.

تقرييب الميرام فيي شيرح تهيذيب الكيالم، ميع تعليقيات لجنية العقيييدة  السننندجى: – 35

  م. 2006هـ  ١427القسم األول  –باألزهر 

مؤسسة الرسالة، الجزء الخامس عشر سير أعالم النبالء، يمس الدين الذهبي:  -36

 م.200١ه/ ١422

: الملل والنحل.تحقيق: أمير على مهنا، عليي حسين قياعود، بييروت اليهرستانى -37

 ه.١4١4م ١993لبنان، دار المعرفة 

القول السديد في علم التوحيد، تحقيق وتعليق د/ عيوض هللا د/ محمود أبو دقيقة: -38

 حجازي، طبع األزهر الشريف.

أضيييواء عليييى االقتصييياد فيييي االعتقييياد، كليييية  – د / عبننند العزينننز سنننيف النصنننر -39

 الدراسات اإلسالمية والعربية بنات بالقاهرة.

 مكتبة الخانجى، القاهرة. -: االقتصاد في االعتقاد الغزالي-40

 هـ.١302المطبعة الغوثية  –إلجام العوام عن علم الكالم  الغزالي: -41

 قة، بدون ذكر دور النشر.: فيصل التفرالغزالي -42

قانون التأويل: قرأه وخرج أحاديثيه وعليق علييه محميود بيجيو، الطبعية  :الغزالي -43

 م.١993هـ ١4١3األولى 

حققييه وقييدم لييه د / عبييد الكييريم  –: شييرح األصييول الخمسية القاضني عبنند الجبننار -44
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 القاهرة. -عثمان، الناشر مكتبة وهبة

* * * 
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